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RESUMO
Nas últimas décadas, mudanças estruturais e sociopolíticas ocorreram na esfera
pública brasileira, provocadas, principalmente, pelo processo de redemocratização
do país. Essas mudanças influenciaram a inserção de uma nova abordagem na
agenda das políticas públicas agrárias, o Desenvolvimento Territorial Sustentável
(DTS). A implementação de programas governamentais com esse enfoque desafia a
constituir espaços participativos que oportunizem a mobilização de um processo de
coprodução do bem público, ou seja, que possibilitem o diálogo e o
compartilhamento de poderes e responsabilidades entre entidades públicas e da
sociedade civil na promoção do desenvolvimento rural. A condução desses espaços
participativos exige que os gestores públicos desenvolvam novas habilidades e
atitudes. Diante desta problemática, busca-se nessa dissertação responder: De que
maneira os empreendedores institucionais do CODETER têm atuado para promover
a ação coletiva e mobilizar a coprodução no planejamento e gestão do
desenvolvimento rural da Serra Catarinense? Para responder esta questão, foi
empregada uma estratégia de investigação de estudo de caso que combinou a
utilização de diversas técnicas qualitativas de coleta de dados para orientar a
interpretação dos resultados. A pesquisa concentrou-se no Colegiado de
Desenvolvimento Territorial (CODETER) da Serra Catarinense, que é um órgão
paritário de planejamento e articulação de iniciativas para o DTS. Para embasar a
análise, foram utilizadas algumas abordagens teóricas. A teoria da Habilidade Social
(FLIGSTEIN, 2009) foi empregada para identificar e compreender as táticas que os
empreendedores institucionais utilizaram para coordenar e mediar o conflito no
CODETER da Serra Catarinense. Diferentes teorias sobre o fenômeno da ação
coletiva também foram considerados para compreender se existe uma ação
concertada no Colegiado e quais suas características principais. Além disso, com
base no conceito de coprodução do bem público e suas variáveis, buscou-se
compreender em que medida essa ação coletiva promove um novo tipo de ação
pública, ampliando a participação e o comprometimento da sociedade civil com os
problemas públicos do território. Como resultado da pesquisa, constatou-se a
existência de uma ação coletiva no CODETER, por meio da qual emergiram diversas
iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento rural do território. Verificou-se,
ainda, a ocorrência de um processo de coprodução do bem público, porém, de baixa
intensidade. Alguns dos obstáculos observados para coprodução no Colegiado
foram: baixo empoderamento de alguns representantes da sociedade civil;
uniformidade dos segmentos sociais representados; e conflitos envolvendo disputas
de recursos e interesses institucionais. Contudo, a coprodução é um processo em
construção no CODETER. Atualmente, seus representantes possuem um
engajamento maior com os problemas territoriais, um significado compartilhado de
desenvolvimento rural e um sentimento de pertencimento com o território maior do
que o existente na época da sua implantação. Para que esses avanços ocorressem,
foi essencial o papel dos empreendedores institucionais que utilizaram suas
habilidades sociais para amenizar as limitações do processo de coprodução e
promover a legitimação do Colegiado na região. Os resultados observados
corroboram que o CODETER se institucionalizou, tornando-se um conselho legítimo
no território, porque houve um movimento de ação coletiva dos diferentes atores
locais, coordenado por empreendedores institucionais do território.
Palavras-chave: Coprodução do bem público, ação coletiva, habilidade social,
empreendedor institucional.

ABSTRACT
In recent decades, structural and socio-political changes occurred in the Brazilian
public sphere caused mainly by the redemocratization process of the country. These
changes influenced the inclusion of a new approach to public agrarian policies, the
Sustainable Territorial Development (STD). The implementation of such programs
encourages the construction of participatory spaces that enable the mobilization of a
process of co-production of the public goods, i.e. spaces which would allow for a
dialogue and the sharing of power and responsibilities between governmental
authorities and civil society in the promotion of rural development. The management
of these participatory spaces requires public managers to develop new skills and
attitudes. Faced with this issue, the present dissertation seeks to answer the
following question: In which ways institutional entrepreneurs of CODETER have
promoted collective action and mobilized co-production in the management and
planning of the rural development of the Santa Catarina mountain range? In order to
answer this question, a combined case study strategy was employed which featured
diverse techniques of data collection aiming the interpretation of the results. The case
study was conducted in the Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER)
which is located in the Santa Catarina mountain range. CODETER qualifies as an
institute that promotes the implementation of STD actions. The analysis of the data
was interpreted via the instrument of a range of theoretical lenses. The Theory of
Social Skill (FLIGSTEIN, 2009) was used to identify and understand the tactics
institutional entrepreneurs used to coordinate and mediate the conflict in planning the
territorial development in the context of CODETER. Different paradigms on the
phenomenon of collective action were also considered in order to grasp whether
there is in fact concerted action in the mountain range of Santa Catarina (CODETER)
and what are its main features. Furthermore, based on the concept of co-production
of public goods and their variables, we sought to understand to what extent this
collective action promotes a new kind of public action, one which would deepen the
participation and engagement of civil society with the public problems of the territory.
As a result of the field research, the existence of a collective action in the CODETER
was confirmed, through which various initiatives that have contributed to rural
development of the territory have emerged. A further observation of field research
was that the co-production of public goods was occurring, though one of low
intensity. Some obstacles observed to co-production in the Collegiate were:
disempowerment of some of the players from civil society; uniformity of the
represented social groups; and conflicts involving the dispute of resources and
institutional interests. Notwithstanding, the co-production is an ongoing process in the
CODETER. Currently their advocates display a greater engagement with public
issues, a collective understanding of rural development and a deeper sense of
belonging to the territory than that prior to the time of implementation of the program.
In order that these advances would occur, the role of the institutional entrepreneurs
was crucial. They used their social skills to alleviate the limitations of the coproduction process and to promote the legitimacy of the Collegiate in the region. The
observed results corroborate the conclusion that the CODETER was institutionalized,
becoming a legitimate council in the region, because there was a movement of
collective action of different local actors, coordinated by institutional entrepreneurs of
the territory.
Keywords: co-production of public goods, collective action, social skill, institutional
entrepreneurs.
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INTRODUÇÃO
A partir do final da década de 1980, diversas mudanças estruturais e
sociopolíticas ocorreram na esfera pública do Brasil, impulsionadas, em grande
parte, pelo processo de redemocratização do país, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988 e pelo processo de Reforma Administrativa do
Aparelho Estatal, implantado no Brasil no Governo de Fernando Henrique Cardoso
na década de 1990. Sofreram ainda influência de uma série de conferências e
eventos internacionais, iniciados a partir da década de 1970, cujo debate principal
era a busca de alternativas para a problemática ambiental a nível global e local,
como o efeito estufa, alterações na camada de ozônio e a perda de bio e
sociodiversidade. Dentre essas mudanças, cabe citar: a descentralização do poder
federal para as esferas estaduais e municipais; a municipalização das políticas e
serviços públicos; o aumento da participação da sociedade civil na esfera pública; a
ampliação de parcerias entre poder público, iniciativas privadas e Organizações da
Sociedade Civil (OSC) na formulação e implementação de políticas públicas; e a
inserção de questões até então pouco relevantes na agenda política, como a
desigualdade social e a preservação ambiental.
Todas essas mudanças provocaram reflexos significativos no meio rural,
levando a questionamentos ao modelo tradicional de desenvolvimento, focado na
modernização dos processos agrícolas, na monocultura, na produtividade em larga
escala e na exportação, e na emergência de novas propostas como a do
Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), orientado pela busca da equidade
social, da preservação ambiental, da eficiência econômica e da democracia política,
articulado e planejado de forma participativa e intermunicipal.
A adoção das perspectivas da territorialidade e da sustentabilidade na agenda
das políticas públicas rurais exige que sejam adquiridas novas habilidades,
competências e atitudes dos gestores públicos, especialmente na condução de
espaços institucionais que oportunizem a interação, diálogo e compartilhamento de
decisão e responsabilidades entre entidades públicas e privadas.
Diante desta problemática, o propósito da presente pesquisa consiste em
compreender as estratégias e habilidades sociais que os empreendedores
institucionais têm utilizado para mobilizar um processo de coprodução do bem
público no Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) da Serra
Catarinense, ou seja, para promover o compartilhamento de poderes e
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responsabilidades

entre

representantes

da

sociedade

civil

e

governo

no

planejamento e gestão do desenvolvimento rural do território.
Buscar-se-á compreender, a partir de uma estratégia de investigação
qualitativa de estudo de caso, quais são as táticas e habilidades comunicativas
utilizadas pelos membros do Núcleo Gestor do CODETER para organizar e
reorganizar os interesses dos grupos sociais envolvidos no planejamento e gestão
do Território Rural da Serra Catarinense, encontrando maneiras para a criação de
acordos ou fazendo com que os grupos mudem a concepção de seus interesses.
Além disso, buscar-se-á identificar como o Núcleo Gestor do CODETER da Serra
Catarinense se articula e forma parcerias com outras entidades, associações e
órgãos do governo para execução das ações deliberadas no Colegiado.
Para auxiliar na análise empírica do trabalho, será utilizada a abordagem das
habilidades sociais de Neil Fligstein (FLIGSTEIN, 2009) que fornecerá embasamento
teórico para examinar a forma como os gestores públicos agem para promover
comportamentos cooperativos na construção de objetivos, identidades e projetos
coletivos. Paradigmas e teorias a cerca do fenômeno da Ação Coletiva também
serão considerados para compreender como e porque ocorre uma ação coletiva no
CODETER, e se ela colabora para mobilizar um processo de coprodução do bem
público. Estas teorias da ação possibilitam entender quais são as principais
motivações para participação no Colegiado Territorial e a forma como são acordadas
e reconhecidas regras, identidades e objetivos coletivos entre os atores territoriais
participantes.
Nessa introdução da dissertação aprofundamos o delineamento do estudo
com a contextualização sobre o tema e problema de pesquisa. Também serão
listados os objetivos pretendidos, o pressuposto de pesquisa, a justificativa da
proposta de estudo e uma síntese do enfoque teórico-analítico.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA
Até o inicio da década de 1980, a produção das políticas públicas no Brasil se
caracterizava, de uma forma geral, por uma centralização decisória e de recursos na
esfera federal, cabendo aos estados e municípios, unicamente, o papel de
executores das políticas que haviam sido formuladas em nível federal. Havia
também uma total exclusão da sociedade civil nos processos de formulação e
implementação de políticas públicas, bem como no controle das ações
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governamentais (FARAH, 2001). Neste contexto, o modelo de desenvolvimento
utilizado pelas instituições de pesquisa agrícola e extensão rural, conhecido como
“Revolução

Verde”,

era

principalmente

baseado

na

mecanização

e

profissionalização de processos, mostrando-se, assim, mais eficiente para aqueles
agricultores bem estruturados e capitalizados (FREITAS; KARAM, 2008). Tal fato
ficou evidenciado a partir da consulta mundial sobre extensão rural realizada no
Food and Agriculture Organization (FAO) (1991) em Roma, a qual constatou que nas
últimas quatro décadas de esforços para o desenvolvimento da America Latina e
Caribe, somente dez por cento dos agricultores se beneficiaram da modernização
agrícola (SILVA, 2000). Assim, ficava claro que as políticas públicas da época não
tinham como foco a inserção de segmentos sociais menos organizados e mais
empobrecidos do meio rural.
As primeiras tentativas de correção de tais distorções começaram a partir do
processo de redemocratização do Estado, no final da década de 1980. Nesta época,
o cenário do Brasil era de um país que tinha acabado de sair de um regime ditatorial
e que precisava urgentemente reformar a ação das suas instituições públicas. A
liberdade de expressão, a equidade de resultados das políticas públicas e a
democratização dos processos decisórios eram vistos como extremamente
necessários e relevantes para serem incorporados na agenda do país (FARAH,
2001).
Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, foram
propostas diversas medidas no intuito de viabilizar uma maior descentralização do
poder federal para as esferas estaduais e municipais, além de mecanismos
institucionais para a promoção de uma maior participação dos cidadãos na produção
de políticas públicas. A partir dela e com a federalização dos municípios, iniciou-se
um processo intenso de municipalização dos serviços públicos, aumentando de
forma significativa a carga das responsabilidades sociais repassadas às prefeituras
(ARRETCHE,1999). Esse processo contribuiu muito para ampliar a realização de
parcerias entre poder público, iniciativas privadas e cidadãos. A municipalização
exerceu um papel muito importante no incentivo à participação da sociedade civil no
desenvolvimento local, representando um divisor de águas na Administração Pública
(BROSE, 2001).
Na década de 1990 também ocorreu o processo de reforma administrativa do
aparelho estatal, por meio do qual o Estado redefiniu o seu papel no espaço público,
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deixando, então, de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e
social, por meio da via de produção de bens e serviços, para passar a ter a função
de promotor e regulador desse desenvolvimento (BRESSER PEREIRA, 1998). O
Estado passou a delegar atribuições para a iniciativa privada e para as OSC,
possibilitando, assim, a entrada de novos atores em espaços de atuação que antes
eram exclusivos da esfera governamental (ANDION, 2007).
Além dos processos de mudança que ocorriam em âmbito nacional,
aconteciam, desde os anos 1970, eventos internacionais, tais como, a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 1972, o relatório da
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 (Nosso
Futuro Comum) e a aprovação do Plano de Ação sobre as Potencialidades do
Desenvolvimento Rural e Agrícola para a América latina e Caribe em 1988, que
foram muito importantes para estimular a descentralização do poder público federal
para os órgãos locais de governo e trazer a tona, no debate e na agenda do
desenvolvimento, temáticas até então pouco relevantes, como a questão da
desigualdade social ou ainda a questão ecológica (SIMON, 2003).
Por meio da assinatura de tratados e acordos, os países participantes se
comprometiam a delegar mais poderes e autonomia aos órgãos municipais e locais,
como também a adotar métodos de cunho mais participativo para o planejamento
das ações públicas. Exemplo disso foi o tratado assinado na Conferência
Internacional sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO
92), por meio do qual vários países se comprometeram em estruturar uma agenda
com propostas de ação para o desenvolvimento sustentável do séc. XXI – Agenda
21 das Nações Unidas. O objetivo central da conferência era disseminar práticas de
construção participativa de agendas locais e regionais para o desenvolvimento
sustentável, até culminar em uma agenda nacional que conciliasse o crescimento
econômico com a preservação ambiental e com o atendimento das demandas da
população local (BROSE, 2001).
Assim, todo esse processo de mudanças, que ocorreu no país e ao redor do
mundo, acabou por influenciar de forma significativa o meio rural brasileiro,
possibilitando uma transição, de forma gradativa, de um modelo de extensão rural
tradicional, focado exclusivamente na dimensão econômica do processo agrícola,
para um modelo pautado no desenvolvimento sustentável denominado de “A Nova
Extensão Rural” (SIMON, 2003). Tal modelo se caracteriza por buscar a integração
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das dimensões econômica, social e ambiental na produção de políticas agrícolas.
Neste novo modelo de extensão rural, conceitos como equidade, sustentabilidade,
interdisciplinaridade, agroecologia1, participação popular e enfoque sistêmico foram
gradativamente incorporados às práticas extensionistas (SIMON, 2003).
Atualmente, não é mais possível pensarmos a produção do bem público como
sendo uma atividade exclusiva dos órgãos de governo. A extensão rural oficial já
não está mais sozinha nesse grande trabalho de promover o desenvolvimento rural
de um território, como era em décadas passadas. É fácil perceber a existência de
um conjunto de novos atores sociais que precisam ser articulados, em forma de
rede, para melhor exercerem seu potencial nos espaços territoriais onde estão
inseridos, no intuito de evitar a duplicação de esforços e construir projetos
transversais que busquem objetivos comuns (MUSSOI, 2004). Para Milani (2008), a
ação pública local contemporânea não se refere somente à ação governamental,
mas a uma “ação coletiva” em que os atores governamentais e não governamentais
tomam parte. Hoje, as instituições públicas de extensão rural buscam oportunizar
uma ampla discussão com as comunidades locais de maneira a possibilitar a
construção e a gestão participativa de projetos que contribuam para o
desenvolvimento sustentável e equitativamente distribuído de seu território
(MUSSOI, 2004). Assim, a transição para o modelo da “Nova Extensão Rural”
parece desafiar as instituições públicas a atuarem não apenas como órgãos técnicos
voltados exclusivamente à assistência de agricultores, mas também como entidades
que planejam e “coproduzem”, juntamente com os atores locais, o processo de
desenvolvimento integral da comunidade rural.
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),
criado a partir do Decreto Presidencial nº 1946 de 28 de julho de 1996, mostra-se
um exemplo de política pública que nasce nessa passagem para o novo modelo de
extensão rural. O PRONAF foi formulado como resposta do Governo às pressões
realizadas, desde o final da década de 1980, pelos movimentos sindicais dos
trabalhadores rurais, principalmente, os ligados à Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e ao Departamento Nacional dos
Trabalhadores Rurais (DNTR) da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O
programa foi concebido com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio

1

Ver Box 3 pág. 138
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institucional aos pequenos produtores rurais que vinham sendo excluídos das
políticas públicas até então existentes e encontravam sérias dificuldades em se
manter no meio rural. A institucionalização do PRONAF representou a legitimação e
o reconhecimento do Estado perante as peculiaridades de uma nova categoria social
– os agricultores familiares (CAZELLA; SCHNEIDER; MATTEI, 2004).
Hoje, o PRONAF constitui a principal política pública nacional de apoio aos
agricultores

familiares

e

se

caracteriza

por

estimular

formas

de

gestão

descentralizadas capazes de promover a democratização no meio rural, dando forte
ênfase ao papel dos municípios e das entidades da sociedade civil (como sindicatos
de trabalhadores rurais, cooperativas e associações civis) no planejamento do
desenvolvimento rural. Este programa criou metodologias de elaboração e
implementação de projetos que prevê não somente a participação de múltiplas
entidades da sociedade civil em nível local e territorial, mas também a constituição
formal de um espaço institucional cuja atribuição é planejar e coordenar ações para
implementação das políticas públicas destinadas aos agricultores (SCHNEIDER;
SILVA, 2004).
Uma linha de atuação específica do PRONAF, criada para dar apoio e
investimento a projetos de infraestrutura e serviços nos municípios, impulsionou a
constituição dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR). A
institucionalização destes Conselhos oportunizou a abertura de um novo espaço
público de participação para organizações e movimentos sociais do meio rural
negociarem propostas voltadas ao desenvolvimento rural de sua comunidade ou
município (ZANI, 2010). A partir do CMDR, os representantes da sociedade civil
juntamente com os representantes do poder público passaram a definir, de forma
conjunta, qual seria a melhor destinação para os recursos do PRONAF Infraestrutura
(PROINFR) em seu município.
No entanto, com a mudança de gestão do Governo Federal em 2003, houve
uma reestruturação da linha de credito do PRONAF. Foi criada, no âmbito do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), uma secretaria de desenvolvimento
territorial com o propósito de mudar o enfoque da política de desenvolvimento
agrícola do país. A proposta era estimular que os territórios apresentassem projetos
comuns de desenvolvimento rural, os quais deveriam ser encaminhados não mais
pelos Conselhos Municipais, mas por instâncias “territoriais”, diretamente aos
Conselhos Estaduais (ANDION, 2007). Inicialmente, foi conferido a estas instâncias
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o nome de Comissão de Implantação de Ações Territoriais (CIAT). Mais a frente,
essas Comissões consolidaram-se como um espaço de gestão compartilhada para
articulação e implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural do
território, e passaram a ser chamadas de Colegiados de Desenvolvimento Territorial
(CODETER).

Assim, os recursos do PRONAF, que antes eram destinados aos

Conselhos de cada município, passaram a ser encaminhados diretamente para
deliberação nesses Colegiados Territoriais.
O CODETER é um órgão de deliberação colegiada, de caráter permanente,
representativo e participativo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Territorial
(SDT) do MDA, que está sendo implantado nos diversos territórios catarinenses. Ele
caracteriza-se por ser um espaço público para discussão e deliberação de propostas
que atendam às demandas dos agricultores familiares, dos pescadores artesanais,
dos assentados da reforma agrária e dos quilombolas dos municípios (CODETER
SERRA CATARINENSE, 2007).
O CODETER é formado por técnicos, representantes do poder público e da
sociedade civil, inclusive fora do universo agrícola. Diferentemente dos Conselhos
Municipais, a sua atribuição não envolve simplesmente decidir sobre a liberação de
recursos para projetos de infraestrutura, mas principalmente abrange o suporte
político, organizacional e técnico de um dado território, buscando promover a
interlocução dos diversos atores sociais com as instâncias dos poderes públicos e a
integração das ações territoriais às políticas públicas federais, estaduais e
municipais (CODETER SERRA CATARINENSE, 2007). Também é sua atribuição
promover a sensibilização, o comprometimento, a articulação e a coordenação dos
atores sociais do território com vistas à construção coletiva do Plano Territorial de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). Embasados no PTDRS, são
elaborados, implementados, monitorados e avaliados os projetos territoriais de
desenvolvimento rural.
Na perspectiva de desenvolvimento territorial, o meio rural é compreendido e
valorizado em quatro dimensões distintas: (I) como espaço produtivo, não apenas de
atividades agrícolas e agroindustriais; (II) como espaço de residência, tanto para
“rurais” quanto para “urbanos”; (III) como espaço de serviços, compreendendo
atividades de lazer, turismo e etc.; (IV) e como espaço patrimonial, valorizado pela
preservação das condições culturais e ambientais (CUNHA, 2007).
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Evidentemente, a institucionalização do CODETER representa um avanço na
transição para o modelo da “Nova Extensão Rural”. No entanto, há ainda muita
desigualdade na distribuição de poder na composição destes Colegiados Territoriais.
De acordo com Abramovay (2001), geralmente os agricultores familiares não têm o
conhecimento técnico das funções burocráticas e por isso acabam dependentes do
poder dos representantes do Estado. Além do mais, muitas vezes o que ocorre são
disputas por interesses e poderes políticos entre os atores institucionais, uma vez
que o CODETER se constitui num espaço de interação de diferentes formas de
poder: o poder político-administrativo dos agentes públicos, o poder representativo
do sindicato, o poder técnico das instituições de pesquisa e extensão rural, e por fim
o poder participativo das OSC, representantes da agricultura familiar. A entidade
com maior poder representativo pode acabar impondo suas estratégias e
representações aos demais grupos, dificultando, assim, a construção coletiva do
desenvolvimento do território. Nota-se, então, a dificuldade em se constituir espaços
públicos que oportunizem a prática da coprodução do bem público, isto é,
possibilitem a interação, diálogo e compartilhamento de decisão e responsabilidade
entre entidades públicas e da sociedade civil na promoção do desenvolvimento rural.
Neste contexto, o desafio será transformar os gestores públicos em agentes
facilitadores e articuladores da coprodução do bem público na promoção do
desenvolvimento sustentável de um território.
A condução de espaços democráticos de planejamento e gestão sustentável
do território exige que o gestor público desenvolva novas habilidades, atitudes e
competências. A construção de um processo de coprodução no desenvolvimento
rural requer a existência do que Fligstein (2009) denomina de empreendedores
institucionais. Estes empreendedores, segundo o autor, são dotados de habilidades
sociais que os tornam capazes de mobilizar acordos e coalizões entre atores ou
grupos sociais distintos na construção de identidades, objetivos e projetos que
representem a diversidade de interesses das comunidades pertencentes ao
território. Portanto, o desenvolvimento de habilidades sociais que consigam mobilizar
a cooperação na construção do bem público entre os diversos grupos sociais de um
território, passa a ser uma questão estratégica a ser apreendida na coordenação
destes Colegiados Territoriais.
O termo “empreendedorismo institucional” foi primeiramente introduzido por
Dimaggio (1988), para descrever aqueles atores que empregam recursos para criar
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ou empoderar instituições2. Segundo Swedberg (1988), os empreendedores
institucionais estão motivados principalmente pela busca de legitimidade, e agem de
forma a considerar as expectativas e comportamentos potenciais de outros atores.
Para Maguire et al (2004), o empreendedor institucional é o ator que possui
interesses em determinados arranjos institucionais e que consegue reunir recursos
para criar novas instituições ou transformar as existentes. No entendimento de
Fligstein (2009), os empreendedores institucionais são os atores socialmente hábeis
que buscam maneiras de convencer atores ou grupos sociais muito distintos a
cooperarem na construção de significados coletivos. Para isso, eles precisam ser
dotados de habilidades sociais que os possibilitem “lidar” com os interesses de
múltiplos grupos, na tentativa de encontrar uma definição de interesse coletivo
(JASPERS, 2004; FLIGSTEIN, 2009).
Considerando o cenário exposto, o presente trabalho se propõe a responder a
seguinte

pergunta

de

pesquisa:

De

que

maneira

os

empreendedores

institucionais do CODETER têm atuado para promover a ação coletiva e
mobilizar a coprodução no planejamento e gestão do desenvolvimento rural da
Serra Catarinense?

SÍNTESE DO ENFOQUE TEÓRICO-ANALÍTICO
Para responder as questões acima, o presente trabalho colocará em relação e
buscará promover o diálogo entre algumas abordagens teóricas que se aplicam ao
estudo da problemática em questão. Tais abordagens são tratadas sinteticamente a
seguir, e serão exploradas mais detalhadamente na fundamentação teórica desse
trabalho, apresentada no capitulo 01.
Primeiramente, destaca-se o conceito de coprodução do bem público.
Segundo Bovaird (2007), a coprodução está rapidamente se tornando um dos temas
mais falados na produção de serviços públicos e políticas públicas em todo o mundo.
No entanto, a sua utilização é considerada nova no arcabouço teórico da
administração pública, não tendo, ainda, uma definição precisa e universalmente
aceita pelos pesquisadores que trabalham com o tema (SALM; MENEGASSO,
2010).
2

Instituições podem ser entendidas como regras e significados compartilhados que definem as
relações sociais e orientam as interações entre os atores ao proporcionar conjuntos de significados
ou quadros cognitivos para interpretação do comportamento dos outros atores (FLINGSTEIN, 2009)
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Para Vaillancourt (2009), a coprodução ocorre quando o Estado não está
sozinho na tarefa de implementar as políticas públicas, mas divide essa
responsabilidade com organizações do setor privado, do terceiro setor ou de ambos
os setores ao mesmo tempo. A coprodução estaria, então, associada ao
compartilhamento de poderes e responsabilidades entre agente públicos e cidadãos
na produção de bens e serviços públicos (PESTOFF, 2006).
Para Pestoff (2009), a coprodução refere-se a um mix de atividades prestadas
por atores governamentais e da sociedade civil que contribuem para a oferta de
serviços públicos. Os atores governamentais estão envolvidos na coprodução como
profissionais ou “produtores regulares”, enquanto a “produção cidadã” é baseada em
esforços voluntários por parte de indivíduos ou grupos para melhorar a qualidade
e/ou a quantidade dos serviços públicos que utilizam (PESTOFF, 2009).
A coprodução pode estar também associada à eficiência, à diminuição de
custos, à gestão privada dos serviços públicos e à participação do cidadão na esfera
pública (DENHARDT; DENHARDT, 2007). Este trabalho baseou-se em uma
concepção de uma corrente de autores, dentre os quais Ostrom (1996), Marshall
(2004), Bovaird (2007), Pestoff (2006; 2009) e Vaillancourt (2009), na qual a
coprodução está diretamente associada a espaços democráticos de participação dos
cidadãos na esfera pública. Para Marshall (2004), a coprodução só ocorrerá quando
existir oportunidade e disposição do cidadão em participar. Assim, será condição
essencial que a Administração Pública crie espaços públicos para participação dos
cidadãos na produção do bem público. Da mesma forma, é essencial que os
cidadãos possuam um engajamento cívico com o devido empenho para o alcance
do bem comum, além de um elo moral com a comunidade de que faz parte, para que
a coprodução do bem público se torne possível.
Porém, não partiremos apenas de uma visão normativa do conceito de
coprodução do bem público, mas buscaremos compreender também como esse
processo é construído. Neste sentido, entender as formas de engajamento público e
de ação coletiva torna-se essencial, pois elas podem auxiliar na análise empírica dos
processos de participação popular na política, com vistas à construção do interesse
público (CEFAÏ, 2007).
A participação dos sujeitos numa ação coletiva na esfera pública se constitui
em um fenômeno de complexa compreensão. A temática da ação coletiva surgiu
como objeto de estudo junto com o nascimento da própria sociologia, em meados
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dos anos 1920. Entretanto, foi somente a partir dos anos 1960 que o seu estudo
ganhou espaço e status de objeto científico de análise, provocando a produção de
várias teorias na Europa, América do Norte e América Latina (GOHN, 2007). Muitos
autores e escolas teóricas se empenharam em explicar tal fenômeno, tais como: os
fundadores do paradigma clássico ou escola do comportamento coletivo, como Park
(1921), Blumer (1949) e Smelser (1962); os autores do paradigma racionalista ou da
mobilização de recursos, como Olson (1965), Obershal (1973), e Tilly (1978 e 1981);
os autores do paradigma dos Novos Movimentos Sociais, como Touraine (1973,
1978, 1994, 2005 e 2007), Habermas (1986, 1987, 1989, 1990 e 1992), Offe (1985),
e Cohen e Arato (1994); além de trabalhos mais recentes como Livet e Thévenot
(1994), Reynaud (2004), Cefaï (2007) e Gohn (2007).
O debate sobre a ação coletiva na esfera pública possui um campo vasto de
estudos com diferentes correntes teóricas. Por isso, há uma grande dificuldade na
homogeneização de descrições e conceitos acerca do termo “Ação Coletiva”. O seu
estudo abrange desde perspectivas mais racionalistas e funcionalistas que focam
mais no “como” ocorre, a partir de uma dimensão institucional/organizacional da
ação coletiva, até perspectivas mais interpretativas e interacionistas que se
preocupam mais com o “porque” que ocorrem, enfatizando mais a análise da ação
individual dos atores. Existem também abordagens mais recentes inspiradas na
Sociologia Pragmática3 que buscam integrar as perguntas “como” e “porque” as
ações coletivas são legitimadas (ANDION, 2011a).
Como demonstra Andion (2011a), existem diversas formas para analisar uma
ação coletiva na esfera pública, dependendo do paradigma a ser utilizado como
referência. Cada um dos paradigmas citados tem os seus pontos fortes e seus
pontos fracos. A utilização deles dependerá muito da finalidade da pesquisa e do
tipo de manifestação social estudado. Os estudos de cada paradigma permitem
clarear qual é o significado de ação coletiva, se ela é mais ou menos
institucionalizada e definir os elementos de sua constituição, tais como: a) que
sujeitos fazem parte da ação; b) quais os padrões de concertação4; c) quais as suas
motivações; d) quais os seus objetivos; e) quais os facilitadores e limitadores; e f)
que estratégias e instrumentos são utilizados. Assim, os diferentes paradigmas e
teorias da ação possibilitam compreender tanto como ocorre quanto o porquê que
3
4

Ver BOX pág. 54
Padrão de alinhamento. O que contribui para mobilizar a cooperação na ação coletiva.
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ocorre uma ação coletiva, permitindo analisar uma série de variáveis da coprodução
em processo, e se de fato ela existe ou não.
Dentro dos paradigmas da ação coletiva, a análise da dissertação tomará por
base as teorias de ação tributárias do arcabouço da Sociologia Pragmática. Tais
abordagens emergentes da ação coletiva possibilitarão identificar, de uma forma
bem realista, quais são os elementos comunicativos, relacionais e práticos que mais
aproximam ou afastam os atores sociais a exercerem a coprodução no planejamento
do desenvolvimento rural no Território da Serra Catarinense, analisando, assim, os
processos pelos quais as pessoas chegam a um acordo. Além disso, estas teorias
pretendem entender e justificar a forma como o empreendedor institucional age,
como ele institui sentido às suas ações, como ele concerta as regras e os discursos
que ele mantém e sustenta.
Além da dimensão de análise da ação coletiva e coprodução do bem público,
será analisada a dimensão institucional do CODETER, no intuito de compreender se
esse órgão de deliberação colegiada mobiliza a “coprodução” de novas regras, de
novas convenções e de novas formas de pensar a gestão pública e o
desenvolvimento rural. No geral, buscar-se-á compreender em que medida o
CODETER se institucionaliza e se torna uma organização reconhecida pela
diversidade dos atores territoriais como um Colegiado representativo, participativo e
que contribui para o desenvolvimento rural do Território da Serra Catarinense.
Já para análise da dimensão individual, será utilizada como base a teoria da
Habilidade Social de Neil Fligstein, pertencente ao arcabouço da Sociologia
Econômica5, que fornece embasamento teórico para analisar as habilidades sociais
dos indivíduos para mobilizar a cooperação e a coalizão política na definição de
identidades e objetivos coletivos. A partir dessa abordagem, buscar-se-á
compreender quais estratégias, táticas e habilidades comunicativas que os
empreendedores institucionais se utilizam para promover a teorização e a
disseminação de diversas práticas coletivas no CODETER.

OBJETIVOS
Tendo

em

vista

a

problemática

e

o

enfoque

analítico

precedentemente, os objetivos desta dissertação são os seguintes:

5

Ver BOX pág. 57

definidos
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Objetivo Geral
Compreender as estratégias e habilidades sociais que os empreendedores
institucionais do CODETER têm utilizado para promover a ação coletiva e mobilizar
a coprodução do bem público no planejamento e gestão do desenvolvimento rural da
Serra Catarinense.

Objetivos Específicos
- Descrever e analisar a trajetória de implantação e consolidação do
CODETER no Território Rural da Serra Catarinense.
- Analisar os elementos constitutivos da ação coletiva no CODETER,
buscando verificar as variáveis que mais aproximam ou afastam a ação de um
processo de coprodução do bem público.
- Identificar e caracterizar os empreendedores institucionais envolvidos no
CODETER da Serra Catarinense.
-

Identificar

as

habilidades

sociais

e

estratégias

utilizadas

pelos

empreendedores institucionais no planejamento territorial, buscando compreender se
elas estão contribuindo para a mobilização de um processo de coprodução no
CODETER da Serra Catarinense.

PRESSUPOSTO DE PESQUISA
Com base na fundamentação teórica explorada rapidamente acima e
aprofundada no capítulo primeiro, partimos do pressuposto de que existe uma
relação entre o processo de institucionalização do CODETER no território e a
constituição

de

um

movimento

de

ação

coletiva,

concertado

entre

representantes da sociedade civil e governo, pertencentes ao universo rural da
Serra Catarinense. Ação coletiva pode ser entendida como a tentativa de
construção de um bem público, de livre acesso a todos, envolvendo a participação
de múltiplos atores que visam alcançar um objetivo comum, em um contexto de
cooperação e competição com outros coletivos (CEFAÏ, 2007). Por sua vez,
também partimos do pressuposto que existe uma relação entre a construção
desse movimento de ação coletiva e a atuação de empreendedores
institucionais no território. Empreendedores institucionais são os atores
socialmente hábeis que se utilizam de táticas e habilidades comunicativas para

29

mobilizar a cooperação entre grupos sociais distintos na construção de novas
instituições na sociedade (FLIGSTEIN, 2009).

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
A institucionalização dos CODETER ainda é algo relativamente novo na
esfera pública brasileira. Por conta disso, ainda se tem poucos estudos e pesquisas
relacionados a esses Colegiados. Dentre eles podemos citar: Cazella, Mattei e
Cardoso, 2005; Andion, 2007; Costa, 2007; Andion et. al, 2009; e Zani, 2010. Na
maioria dos casos, as pesquisas se propõem a realizar um estudo de caso de uma
determinada realidade local do Brasil. Neste sentido, entende-se que o presente
estudo seja relevante, pois estará contribuindo para a construção de mais
conhecimento sobre os Colegiados de Desenvolvimento Rural.
O CODETER da Serra Catarinense foi escolhido para ser o universo de
pesquisa do presente estudo por ter sido apontado pelo Delegado do MDA/SC
(2011) como um dos Colegiados mais bem organizados e estruturados do estado de
Santa Catarina. De fato, este CODETER possui regras próprias bem definidas e
legitimadas em um regimento interno, e uma estrutura de gestão territorial paritária,
denominada de Núcleo Gestor, que, mensalmente, realiza as discussões
estratégicas acerca do desenvolvimento rural da Serra Catarinense. Também foi
relatado existir representantes da sociedade civil bem consolidados dentro desse
Colegiado. Assim, a discussão no CODETER da Serra Catarinense não fica a cargo
somente de representantes de entidades governamentais. È possível ter uma
argumentação de “igual para igual” entre sociedade civil e governo, apesar de nem
sempre ser em mesmo número. Essas características presentes na Serra
Catarinense possibilitaram um estudo mais realista acerca das dinâmicas de
coprodução entre representantes da sociedade civil e governo, no planejamento e
gestão do território.
Existem diversos estudos que se propõem a analisar a participação dos
atores sociais no planejamento e gestão de políticas de desenvolvimento rural, tais
como: Abramovay (2001); Schneider e Silva (2003); Moura (2007); Siminski (2004);
Kreutz, Cazella e Pinheiro (2004); Basso (2003); Ferreira (2002); Romano e Delgado
(2002); dentre outros. No entanto, o conceito aqui utilizado, de coprodução como
uma estratégia para o desenvolvimento sustentável em territórios rurais, associado
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às teorias de ação coletiva e de habilidade social de Neil Fligstein, não tem sido bem
explorado.
Desta forma, os paradigmas e teorias que tratam do fenômeno da ação
coletiva possibilitarão compreender empiricamente como os atores agem e
interagem na construção coletiva do interesse público. Por outro lado, a teoria da
habilidade social fornecerá embasamento teórico para identificar as estratégias e
habilidades que os articuladores (condutores do processo) se utilizam para mobilizar
a participação e a coordenação nos Colegiados paritários de desenvolvimento rural.
Portanto, as abordagens teóricas utilizadas nesse estudo poderão colaborar com
mais conhecimento para fazer avançar essa área específica do desenvolvimento
rural.
Como relevância prática, o estudo da coprodução no desenvolvimento rural
poderá contribuir para a elevação da eficiência das políticas públicas na busca de
melhores resultados para Santa Catarina, já que será mais fácil identificar as reais
necessidades de um território, além de também proporcionar uma maior
sustentabilidade a estas políticas, ao enraizá-las em um espaço público que
transcende a esfera estatal, reforçando a possibilidade de políticas de longo prazo
que resistam a cada mudança de governo (FARAH, 2001). Além de ser uma
estratégia para melhoria de serviços públicos, a coprodução é extremamente
importante para o desenvolvimento da democracia e garantia da equidade social nos
espaços públicos.
Ainda como resultado prático, espera-se identificar metodologias, táticas e
estratégias que permitam a sensibilização, comprometimento, articulação e
coordenação dos diversos atores sociais do território em redes colaborativas para
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de projetos territoriais de
desenvolvimento rural.
Para a Epagri6, pretende-se que este estudo venha colaborar com propostas
que mobilizem uma maior coprodução entre a Empresa, as OSC e os Movimentos
Sociais, nos processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de
programas e projetos de DTS no estado de Santa Catarina. Do ponto de vista de
filosofia de trabalho, o programa SC RURAL tem muito haver com o CODETER. Os
processos de participação, mobilização e articulação analisados no CODETER da

6

Empresa na qual trabalho e que me liberou integralmente para realização deste Mestrado.
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Serra Catarinense podem servir como experiência a ser adequada e contextualizada
aos processos de discussão do desenvolvimento rural nos programas conduzidos
pela Empresa.
Espera-se, ainda, que os resultados deste trabalho possam ser utilizados
para aprimorar o papel dos coordenadores das Unidades de Gestão Técnica (UGT)
da Epagri, que são os profissionais encarregados em fomentar a integração territorial
entre as Gerências Regionais, as Unidades de Pesquisa e os Centros de
Treinamento, ou seja, são os responsáveis por promover a articulação entre os
processos de pesquisa e extensão rural em cada território de Santa Catarina. A
teoria da habilidade social de Neil Fligstein, bem como as estratégias, habilidades
sociais e metodologias identificadas nesse trabalho, devidamente contextualizadas,
poderão servir como material base para auxiliar a coordenação das discussões e
negociações de propostas nas diversas unidades territoriais da Epagri.

ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho de dissertação se estrutura em quatro partes, além dessa
introdução. O primeiro capítulo refere-se à Fundamentação Teórica da dissertação.
Ele está dividido em três partes: A primeira aborda o contexto do desenvolvimento
rural, seus desafios e perspectivas; a segunda trata mais especificadamente da
redefinição da ação pública, enquanto ação coletiva, e do papel dos gestores
públicos como empreendedores institucionais na mobilização de dinâmicas de
coprodução do bem público; e a terceira parte apresenta o modelo de análise do
estudo, construído a partir das teorias explicitadas na parte anterior, e que serviu de
referência para a coleta e a interpretação dos dados de pesquisa.
O segundo capítulo aborda a metodologia de pesquisa e o desenho do
estudo. Nele são explicitados a caracterização da pesquisa e o seu contexto, a
forma como foi realizada a coleta e análise dos dados e as limitações do estudo.
O terceiro capítulo versa sobre o contexto espacial e histórico no qual o objeto
de pesquisa se insere. O texto explora o modelo de desenvolvimento rural adotado
em Santa Catarina e descreve a região analisada, além de fazer uma
contextualização da política de DTS implantada pela SDT/MDA nos Territórios
Rurais de Santa Catarina e na Serra Catarinense.
O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da pesquisa de
campo realizada no CODETER da Serra Catarinense, incluindo: a descrição e
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análise da trajetória de implantação do CODETER da Serra Catarinense; os
elementos principais da ação coletiva e as variáveis da coprodução identificadas no
Núcleo Gestor do CODETER; o papel dos empreendedores institucionais na
mobilização da coprodução do bem público; e os limites e perspectivas para o
fortalecimento do CODETER como uma instância territorial e deliberativa na Serra
Catarinense.
Finalmente, nas considerações finais é feita uma síntese dos principais
resultados analisados no trabalho, confirmando se a dissertação alcançou os
objetivos propostos e se o pressuposto de pesquisa era verdadeiro. Também são
apresentadas algumas sugestões de novas pesquisas que possam avançar e
explorar com mais profundidade as pistas lançadas por este trabalho.
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CAPÍTULO 1- REFERENCIAL TÉORICO ANALÍTICO

A Fundamentação Teórica apresentada a seguir está estruturada em três
partes. A primeira trata da problemática do desenvolvimento rural, seus desafios e
perspectivas. Mais especificadamente, traça-se um histórico sobre os modelos de
desenvolvimento e extensão rurais adotados no Brasil, relatando porque eles foram
sendo redefinidos ao longo do tempo.

Na segunda parte, o foco é dado à

coprodução do bem público e na forma como se dá a sua construção a partir de
ações coletivas. Busca-se também evidenciar o processo de redefinição da ação
pública na atualidade e analisar as mudanças enfrentadas no papel dos gestores
públicos neste contexto. Na parte final é apresentado o modelo de análise do
estudo, baseado nas teorias explanadas anteriormente, que será o guia referencial
para coleta e interpretação dos dados da pesquisa.

1.1 O contexto do Desenvolvimento Rural: desafios e perspectivas
Abordamos a seguir os reflexos que o modelo tradicional de desenvolvimento
e assistência técnica trouxeram para o Brasil Rural, a partir da década de 1960,
como a ampliação da degradação ambiental e do processo de exclusão social no
campo. Em seguida, analisamos o processo de redirecionamento vivido no campo
do desenvolvimento rural com o propósito de corrigir as mazelas ocasionadas pelo
modelo tradicional.
1.1.1 A redefinição do conceito de Desenvolvimento Rural
A era do “desenvolvimento” inicia-se com o fim da Segunda Guerra Mundial,
no bojo da reconstrução dos países destruídos (RIST, 1996). Neste período, o
presidente norte-americano Truman lançou uma política externa que tratava da
“disposição”

americana

em

levar

ajuda

técnica

e

financeira

às

nações

“desfavorecidas”, a fim de melhorar as suas condições de vida. Em 1949, os termos
“desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” surgem pela primeira vez no discurso do
presidente Truman, em alusão à diferenciação entre as nações do hemisfério Norte
e do Sul. Em seu discurso, a única forma de reduzir as diferenças entre os países
desenvolvidos e os subdesenvolvidos seria por meio do crescimento industrial
(RIBEIRO; LOIOLA, 2009). O desenvolvimento, baseado na industrialização, no
crescimento econômico e no aumento do consumo, seria a partir de então, e por
mais um longo período de tempo, considerado como o padrão adotado pelos países
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do Norte. Esta visão universalista e linear do desenvolvimento serviu para
fundamentar o modo civilizatório ocidental capitalista, enquanto paradigma universal
(SOUZA, 1995).
Por mais de meio século, o termo “desenvolvimento” atingiu um interesse
generalizado, sendo utilizado por dirigentes políticos da maioria dos países como
tema central de sua política oficial. Wolfe (1976) comenta que o elemento principal
do desenvolvimento consistia em elevar a produção per capita ao máximo,
especialmente por meio de processos de industrialização. O foco das preocupações,
fundamentalmente, era compreender os fatores responsáveis pela acumulação de
riqueza e aumento da produtividade. Por conta disso, os principais indicadores
adotados para medir o grau de desenvolvimento dos países foram o PIB e a renda
per capita (RIBEIRO; LOIOLA, 2009).
Como

demonstra

Andion

(2007),

o

paradigma

desenvolvimentista

predominante nesse período teve seus desdobramentos no Brasil Rural. No final da
década de 1960, adotou-se nos estados brasileiros uma política nacional de
modernização da agricultura, conhecida por Revolução Verde, cuja concepção era
de que o crescimento econômico deveria ser prioridade “número um” a ser
alcançada no meio rural. Este modelo desenvolvimentista da agricultura foi
responsável por alterar totalmente a base técnica da agricultura, provocando uma
integração definitiva da agricultura familiar ao complexo industrial (MUSSOI, 2002).
A agricultura especializou-se e passou a responder as demandas do ramo industrial.
A modernização e profissionalização dos processos agrícolas, a produção em larga
escala e as exportações de commodities passaram a ser as grandes prioridades. A
partir desta nova perspectiva urbano-industrial da agricultura, novas tecnologias
mecânicas e agroquímicas foram sendo incorporadas nos estabelecimentos agrários
(MUSSOI, 2002).
Segundo esse modelo, o aumento da produtividade teria que ser conquistado
por meio de experimentos e pesquisas científicas que produzissem tecnologias a
serem utilizadas no campo. Por conta disso, tornou-se necessário montar um
sistema de profissionais com a função de difundir essas tecnologias no campo, em
uma linguagem comum aos agricultores tradicionais. Surge, então, a ideia da
assistência técnica e extensão rural, com o propósito de garantir que o modelo de
desenvolvimento “Revolução Verde” fosse adotado e perpetuado no meio rural
(SIMINSKI, 2004). De acordo com George (1978), agrônomos e economistas rurais
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receberam treinamento especial, através dos Conselhos de Desenvolvimento
Agrícola e das bolsas de estudos financiadas pelas Fundações Ford e Rockefeller,
no intuito de se tornarem peritos prontos e dispostos a disseminar as sementes e a
política da “Revolução Verde” por todo o Terceiro Mundo.
A extensão rural desponta assim no Brasil, como instrumento de ensino e
educação, com o objetivo de possibilitar o aumento da produtividade para o
agricultor. Segundo Mussoi (1998), a extensão rural desempenha um importante
papel na difusão de novas tecnologias, pois foi criada com o objetivo de fazer a
conexão entre a pesquisa e os agricultores. O papel da extensão rural era convencer
os agricultores a adotarem as tecnologias desenvolvidas pela pesquisa agrícola,
com o objetivo de substituir suas práticas tradicionais, vistas como ineficientes e
irracionais, por técnicas que o pacote tecnológico da “Revolução Verde” trazia
(SIMINSKI, 2004). Na visão convencional do “extensionismo”, o conhecimento
tradicional dos agricultores foi visto como uma barreira para o desenvolvimento da
modernidade. “O ‘velho e atrasado’ da sociedade tinha que mudar e dar lugar ao
‘novo e adiantado” (SIMINSKI, 2004, pag.34).
Assim, o modelo de extensão rural brasileira, inicialmente foi caracterizado
por uma relação paternalista e autoritária dos extensionistas para com os
agricultores. A palavra do técnico, entendida como verdade absoluta, era
“transferida” aos agricultores, que atuavam apenas como agentes passivos,
totalmente desestimulados a exercer a sua criatividade e senso crítico. Desta forma,
os pesquisadores produziam o conhecimento técnico e os extensionistas o
transmitiam, sem valorização alguma do conhecimento prático e/ou tradicional dos
agricultores. Freire (1980) crítica a utilização do próprio termo “extensão”, dizendo
que significa “estender algo a alguém”. Neste entendimento, não há trocas ou
aprendizados conjuntos.
Essa forma de ação extensionista acabou por ignorar o conhecimento e a
experiência de diversas gerações de agricultores, o que provocou a perda desse
conhecimento ao longo dos anos. Essa “desconsideração” do conhecimento do
agricultor atravessou toda a fase deste modelo de desenvolvimento, e, ainda hoje,
se mostra muito presente (SIMINSKI, 2004).
Porém, como afirma Souza (1995), pouco tempo depois começa a ficar
evidente que o desenvolvimento puramente econômico não era sinônimo de
melhores condições de vida, e muito menos de autonomia e justiça social no meio
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rural. A partir dos anos 1980, os reflexos desse modelo de desenvolvimento
começam a ser sentidos através da degradação ambiental, queda no nível de
emprego nas unidades agrícolas e rendas cada vez menores percebidas pelo
produtor (PLOEG, 1992). Segundo Freitas e Karam (2008), esse modelo somente se
mostrava eficiente para aqueles agricultores que já eram bem estruturados e
capitalizados. Tal fato ficou evidenciado a partir da consulta mundial sobre extensão
rural, realizada em Roma pela FAO em 1991, a qual constatou que nas últimas
quatro décadas de esforços para o desenvolvimento da America Latina e Caribe,
somente dez por cento dos agricultores tinham se beneficiado da modernização
agrícola (SILVA, 2000).

Assim, os modelos tradicionais de desenvolvimento

colaboraram para intensificar ainda mais o processo de exclusão socioeconômica no
meio rural, provocando uma drástica redução de emprego e um consequente êxodo
rural, o que veio a causar um inchaço nos centros urbanos e originou periferias
miseráveis com milhões de graves problemas locais relacionados à habitação,
saúde, educação, poluição, abastecimento, saneamento básico e entre outros
(DESER, 2001; DOWBOR, 1998).
Pode-se dizer que este modelo trouxe consequências graves em diversas
dimensões: Na dimensão socioeconômica, acentuou a exclusão social no meio rural;
na dimensão cultural, desprezou o conhecimento “tradicional” construído pelos
agricultores familiares; na dimensão política, intensificou a centralização decisória,
no que tange a produção, execução e avaliação de políticas públicas no meio rural;
e na dimensão ambiental, desconsiderou a relevância dos impactos ambientais,
dando mais importância à produtividade do que à sustentabilidade (MUSSOI, 2002).
Por conta de todas essas deficiências detectadas vem sendo discutido no
país, nos últimos vinte anos, um redirecionamento do modelo de desenvolvimento
rural. Surgem, então, novas alternativas que buscam um desenvolvimento mais justo
e equilibrado, orientado pela busca da sustentabilidade, equidade social,
conservação ambiental, eficiência econômica, diversidade cultural e democracia
política. Logo, surge uma abordagem de desenvolvimento que leva em consideração
não somente os aspectos econômicos de um dado território, mas também os
aspectos culturais, políticos, sociais e ambientais. Esse tipo de abordagem será
aprofundado no item a seguir.

1.1.2 Rumo ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
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O conceito de desenvolvimento sustentável emerge a partir da Conferência de
Estocolmo em 1972 (Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente) por
conta da preocupação da humanidade com a qualidade de vida e com os graves
problemas ambientais contemporâneos, como a poluição, o aquecimento global, a
destruição da camada de ozônio, a erosão dos solos, etc. De acordo com a
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD),
Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades do presente,
sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades. Assim, o desenvolvimento sustentável implicará em qualidade de
vida, defesa do meio ambiente, além da diminuição da pobreza e da desigualdade
social.
Segundo Sachs (2006), o processo para o planejamento do desenvolvimento,
seja em áreas urbanas, rurais ou industriais, deve levar em conta, de forma
simultânea, cinco dimensões do conceito de sustentabilidade:
1) Sustentabilidade Social - Nesta dimensão, a meta principal é buscar
reduzir as desigualdades socioeconômicas, de modo a construir uma
civilização mais justa e com melhor distribuição de renda e de bens.
2) Sustentabilidade Econômica - Nesta dimensão, a meta principal é o
gerenciamento e alocação de recursos de forma mais eficiente. Porém, a
eficiência econômica deve ser avaliada de modo macrossocial, e não
somente por meio de critérios empresariais de caráter microeconômico.
3) Sustentabilidade Ecológica - Nesta dimensão, a meta principal é a
utilização de diversas ferramentas, tecnologias e estratégias de forma a
amenizar os impactos ao meio ambiente e à saúde da população. Por
exemplo: reduzir a utilização de fontes de energia, recursos ou produtos
não renováveis, volume de resíduos e de poluição e o consumismo
exagerado de matérias por parte das nações e indivíduos do planeta;
intensificar pesquisas para obtenção de tecnologias com baixo impacto
ambiental para o desenvolvimento urbano, rural e industrial; e, definir
normas e instrumentos legais, administrativos e econômicos em âmbito
mundial, nacional e local para proteção do meio ambiente.
4) Sustentabilidade Espacial - Nesta dimensão, a meta principal é obter
uma configuração rural e urbana mais equilibrada, com melhor distribuição
socioespacial e econômica entre os territórios, buscando também reduzir a
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destruição de ecossistemas frágeis e criando redes de reservas naturais
para proteção da biodiversidade.
5) Sustentabilidade Cultural - Nesta dimensão, a meta principal é
resguardar a continuidade cultural das comunidades e ajustar a
implementação de projetos e soluções de desenvolvimento de acordo com
as especificidades de cada contexto sócio-ecológico. (SACHS, 2006)
No debate sobre a sustentabilidade das zonas urbanas e rurais, insere-se
ainda a discussão sobre a perspectiva espacial do desenvolvimento. Algumas das
novas propostas sugerem a substituição de uma dimensão local do desenvolvimento
por uma dimensão territorial. Nesta abordagem, o território é entendido não somente
como um espaço físico geograficamente definido, mas também como um ambiente
que possui um tecido social formado por grupos 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 (ABRAMOVAY, 2001b). Nesta concepção, os territórios não são
construídos somente a partir das escolhas dos agentes públicos. Pelo contrário, os
territórios são construções sociais. Eles são formados a partir de encontros e
mobilizações de atores sociais, pertencentes a um dado espaço geográfico, em
torno da identificação e resolução de problemas comuns. Cada um deles tem os
seus valores, suas manifestações culturais e sua identidade própria. É por isso que
um território “dado” pode abrigar diversos territórios “construídos” (CAZELLA;
CARRIÈRE, 2006).
Para facilitar o entendimento sobre o que é “território dado” e “território
construído”, Pecqueur (2005) estabelece uma diferenciação entre eles definindo que
o “território dado” é aquele espaço cuja delimitação foi constituída a priori de forma
institucional (cima para baixo), representando, na maioria dos casos, um recorte
político-administrativo. Já o território construído é aquele espaço constituído
posterior, sendo resultado de um processo de interação e mobilização entre atores
locais. Ele não é definido, mas sim constatado. Desta forma, observa-se que em
todo

espaço

delimitado

podem

surgir

múltiplas

“territorialidades”,

não

necessariamente implicando o mesmo número de territórios (ANDION, 2007).
Para Reis (2005), a “proximidade” é um dos elementos centrais da dimensão
territorial. A proximidade, segundo o autor, envolve co-presença, ordens relacionais,
culturas práticas e de instituições, conhecimento e identidades coletivas. A
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“proximidade social” em um território facilita a difusão de ideias, métodos e
inovações entre os atores, permitindo, assim, a montagem de redes sociais e a
dinamização dos processos de desenvolvimento (CUNHA, 2007).
Segundo Abramovay (1998, pag. 13), o desenvolvimento territorial “apoia-se,
antes de tudo, na formação de uma rede de atores trabalhando para a valorização
dos atributos de uma certa região”. É por isso que uma política pública concebida em
uma dimensão territorial do desenvolvimento não pode ser formulada e concretizada
sem a participação dos atores públicos e privados, vinculados ao maior número
possível de segmentos econômicos, sociais, políticos e culturais. “A participação dos
atores locais é uma condição sine qua non e um pilar fundamental de um processo
de desenvolvimento territorial” (CAZELLA, 2006, pag. 231). No entanto, a
abordagem territorial de desenvolvimento nem sempre ameniza os conflitos. Muitas
vezes ela até os amplifica. Apesar da “proximidade social” ser presente no território,
ele também abriga atores e grupos sociais com interesses distintos. Por isso, muitas
metodologias participativas foram desenvolvidas no intuito de conduzir esses
processos de uma maneira mais democrática.
A questão da territorialidade apresenta-se como um elemento fundamental no
processo de desenvolvimento do mundo rural, mas somente ela não é suficiente. É
muito importante que o desenvolvimento rural incorpore também a dimensão
sustentável, inserindo na agenda das políticas públicas agrárias questões
relevantes, tais como: a agroecologia, a participação popular, a preocupação com as
gerações futuras, a redução das desigualdades sociais e econômicas, a relação do
território com outros territórios (inter-territorialidade), a difusão e utilização de
tecnologias sustentáveis, a reforma agrária, o envelhecimento e evasão da
população rural e etc.
O mundo rural é o espaço primordial para se pensar a sustentabilidade, até
porque é nesse espaço onde ainda se tem mais preservação ambiental. Nos últimos
anos, tem-se aumentado, de forma considerável, o número de produtores que tem
abandonado as práticas agrícolas convencionais (como a utilização de agrotóxicos e
insumos químicos), bem como o mercado consumidor para produtos orgânicos,
especialmente nos países altamente industrializados. Esta transformação do modelo
agrícola ocidental dominante de consumo intenso, e consequente degradação
ambiental, é fruto do questionamento e redirecionamento das políticas públicas
agrárias na direção da sustentabilidade (GUIVANT, 2002).
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Segundo GUIVANT (1993), os objetivos para o desenvolvimento de uma
agricultura sustentável, resumidamente, são: a) promover a saúde dos agricultores e
consumidores; b) manter a estabilidade do meio ambiente; c) assegurar o lucro dos
agricultores a longo prazo; e c) produzir de acordo com as demandas da sociedade,
considerando-se as gerações futuras.
Por conta desses objetivos serem muito abrangentes e simplificados,
Lowrance et. al (1986), apresentam, de forma mais completa, um modelo de
agricultura sustentável, enquanto um sistema agrícola integrado, que abrange quatro
subsistemas de sustentabilidade, a seguir:
1) Sustentabilidade agronômica, que se refere à capacidade da menor
unidade

de

produção

agrícola

em

produzir

indefinidamente,

respeitando os ciclos naturais e o equilíbrio ecológico;
2) Sustentabilidade microeconômica, que se refere à capacidade do
produtor rural em substituir a destinação de determinadas áreas de sua
propriedade, de acordo com resultados positivos ou não de sua
produção;
3) Sustentabilidade Ecológica, que se refere à interação da propriedade
rural com as florestas, fauna, flora, cursos d’água e agroecossistemas
da região;
4) Sustentabilidade macroeconômica, que se refere às políticas
públicas, em nível estadual, nacional e internacional, que tratam sobre
a capacidade dos sistemas agrários em alimentar as populações,
considerando e respeitando as gerações futuras.
Em cada um desses subsistemas mencionados, existem diversas técnicas
agrícolas que podem ser utilizadas, tais como: Manejo Integrado de Pragas, rotação
de culturas, baixa intensidade de produção de animais, fertilização orgânica e verde,
controle manual de ervas daninhas, técnicas de plantio e manejo de terra,
agroflorestação e etc. Estas técnicas agrícolas sustentáveis visam à redução ou
eliminação dos insumos químicos com a finalidade de reduzir os custos de produção
e proteger o meio ambiente e a saúde do consumidor (GUIVANT, 2002).
De acordo com a autora, existem dois tipos de agricultura sustentável: “a
orgânica e a de insumos reduzidos” (GUIVANT, 2002, pag.106). A agricultura
orgânica tem um compromisso prioritário com o meio ambiente e a saúde, visando a
produtividade a longo prazo e não a sua maximização imediatista (VOGTMANN,
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1984). Nesta modalidade de agricultura, busca-se eliminar totalmente os insumos
químicos na produção, utilizando-se de técnicas agrícolas não poluentes e
fertilizantes orgânicos, produzidos na propriedade ou não. Sua produção é dirigida a
um mercado de consumidores alternativos. Os agricultores que optam por essa
modalidade geralmente a veem como um modo de vida, na qual os fatores
econômicos não são os mais importantes. A proposta deles não é produzir alimentos
em grande escala que resolvam o problema da alimentação global, mas prover as
necessidades de pequenos grupos sociais. Os produtores orgânicos, geralmente,
estão organizados em redes e cooperativas rurais ou ligados diretamente às
cooperativas de consumidores urbanos (GUIVANT, 2002).
A agricultura de insumos reduzidos visa primeiramente à redução dos custos
de produção, por meio da diminuição da utilização de insumos químicos e de fontes
de energia não renováveis. Estes agricultores empregam os insumos químicos de
forma mais controlada e responsável que os agricultores convencionais. Sua
proposta também é causar menos danos ambientais e riscos para saúde dos
consumidores, porém enfocando a maior lucratividade dos produtores agrícolas. Na
perspectiva de GUIVANT (2002), este tipo de agricultura pode ser um meio para se
alcançar o objetivo final do processo de sustentabilidade agrícola, que é a agricultura
orgânica. Por outro lado, a autora também coloca que a agricultura orgânica pode se
configurar em uma alternativa que visa somente a um mercado consumidor restrito,
sendo muito difícil a sua difusão na produção agrícola mundial em grande escala, o
que não se aplicaria à modalidade de insumos reduzidos (GUIVANT, 2002).
Para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável torna-se necessário
repensar também o papel dos agricultores e profissionais agrícolas. Não é mais
possível pensar o saber do técnico como o conhecimento exclusivo no meio rural.
No modelo “sustentável”, o extensionista rural não deve mais atuar como o
“transmissor” de técnicas e conhecimento, mas sim como um parceiro de
desenvolvimento na comunidade rural. O agricultor participa ativamente em todas as
fases da produção do desenvolvimento. O seu conhecimento local é valorizado,
tanto na produção da pesquisa agrícola quanto da extensão rural, sendo
considerado essencial para a formulação de alternativas sustentáveis. Desse modo,
o conhecimento deixa de ter aquela visão unidirecional, de cima para baixo, que era
predominante no modelo da “Revolução Verde” e passa a ser compartilhado. De
acordo com Deser (2001), a participação da comunidade é essencial para a
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implantação de uma boa proposta de desenvolvimento que garanta a transparência
e a universalidade do poder público.
Portanto, para difusão e desenvolvimento da sustentabilidade no mundo rural
torna-se primordial: o papel do Estado como órgão formulador e incentivador de
políticas rurais sustentáveis; das instituições de pesquisa e extensão e OSC ligadas
ao meio rural como articuladores e executores das políticas públicas de
desenvolvimento rural sustentável; e de outras “institucionalidades” em nível local,
territorial, estadual, nacional e internacional como espaços públicos participativos
para debate, negociação e compartilhamento de poderes e responsabilidades entre
representantes da sociedade civil e governo sobre a melhor forma de implementação
de políticas de desenvolvimento rural que englobem, de maneira integrada, todas as
cinco dimensões fundamentais (Social, Econômica, Ecológica, Espacial e Cultural)
do conceito de sustentabilidade, de acordo com Sachs (2002).
No presente trabalho, buscaremos analisar uma experiência de implantação
de uma destas “institucionalidades” de desenvolvimento sustentável no âmbito
territorial, fenômeno que se insere neste contexto de redefinição do próprio conceito
de desenvolvimento rural, à luz das mudanças estruturais ocorridas na esfera
pública. Esse aspecto será tratado no próximo item.
1.2 Redefinição da ação pública e o novo papel dos gestores públicos
Neste item exploramos mais detalhadamente o conceito de coprodução do
bem público, buscando delimitá-lo para efeito desse estudo e relacioná-lo com os
diferentes modelos de Administração Pública. Na segunda parte será aprofundada a
noção de ação coletiva e as teorias que tratam desse fenômeno, assim como sua
relação com a coprodução. Para completar o enfoque analítico desse trabalho
examinamos a teoria da Habilidade Social de Neil Fligstein (FLIGSTEIN, 2009), base
teórica para análise das ações dos empreendedores institucionais no CODETER da
Serra Catarinense.
1.2.1 Gestão Pública e a Coprodução do bem público
O modelo de Administração Pública adotado no Brasil desde o inicio do
século XIX, com a instalação do governo de Dom João VI, até os anos 1980 ficou
marcado, de uma forma geral, pela exclusão da sociedade civil dos processos de
formulação das políticas públicas, da implementação dos programas e do controle
da

ação

governamental

Administração

Pública,

(FARAH,

conhecido

2001).
como

a

Esse

modelo

“Velha

convencional

Administração

de

Pública”,
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considerava que cabia exclusivamente ao Estado a responsabilidade pela provisão
de bens e serviços públicos. Nesta concepção, a sociedade civil e o mercado são
considerados frágeis e insuficientes para darem respostas aos enormes desafios na
área da reprodução social (FARAH, 2001). O modelo se sustenta na premissa de
que o serviço público pode ser produzido por meio da busca dos interesses da
burocracia estatal e que, por si só, é suficiente para a produção do bem público
(SALM; MENEGASSO, 2009).
O modelo da “Velha Administração Pública” teve suas origens no modelo
clássico da Burocracia de Max Weber. Ele possui características singulares que se
veem presentes até hoje nas grandes burocracias do Estado, tais como Ministérios,
Secretarias de Estado e Fundações. Segundo Salm e Menegasso (2009), o modelo
convencional de Administração Pública continua sendo necessário para a produção
de serviços públicos em larga escala e em tarefas de rotina elevada. Contudo, ele
tem demonstrado ser pouco eficiente para dar respostas à complexidade dos
desafios que os governos passam a enfrentar na atualidade (SALM; MENEGASSO,
2009; BRESSER PEREIRA, 1998).
Na década de 1970 e 1980, o mundo foi assolado por uma crise econômica
que colocou em risco, em diversos países, o modelo centrado na provisão estatal
(‘Estado-Providência’ ou ‘Welfare State’), proveniente da Velha Administração
Pública. Essa crise também foi chamada de “Crise do Estado”, pelo fato do Estado
não conseguir mais ser o provedor exclusivo do desenvolvimento econômico e
social. A crise do Estado originou-se não somente por causas internas ao próprio
Estado (em função de seus graves problemas administrativos, fiscais e de
legitimidade – crise de governança e de governabilidade geradas pelo modelo
convencional da Administração Pública) (ANDION, 2011f), mas também foi causada
por fatores externos. Uns dos fatores externos que originaram esta crise foram os
expressivos

aumentos

do

desemprego,

provocado

pela

automação

e

desenvolvimento tecnológico, e o aumento da competitividade mundial acarretado
pela globalização econômica. Nesse contexto, o número de pessoas que precisava
ser “amparada” pelo Estado era cada vez maior. Por conta disso, os governos não
tinham mais condição de assegurar o “Estado de Bem Estar Social” para toda essa
grande massa da população, gerando, assim, um grande déficit nas poupanças
públicas e elevados índices de inflação.
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A escassez de recursos foi encarada como a questão central a ser
solucionada em governos de diversos países, inclusive no Brasil. O projeto
fundamental era reconstruir o Estado, a fim de recuperar a sua autonomia financeira
e a sua capacidade de implementar políticas públicas. Por conta disso, no inicio dos
anos 1990, o Brasil, assim como outros países do mundo, passou a ser influenciado
por um modelo de Administração Publica neoliberal que propôs integrar à agenda
governamental alguns valores como a eficiência e a qualidade na ação estatal. No
ano de 1995, o Estado brasileiro enfrentou um processo de reforma gerencial em
sua Administrativa Pública. Essa reforma redefiniu o papel do Estado que deixava de
ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, por meio da via
de produção de bens e serviços, para passar a ter a função de promotor e regulador
desse desenvolvimento (BRESSER PEREIRA, 1998). A reforma gerencial do Estado
buscou criar instituições legais e organizacionais que permitissem que uma
burocracia profissional e moderna tivesse condições de gerir o Estado com mais
autonomia e eficiência. Defendeu-se também a criação de um Estado mínimo, com a
proposta de privatização de algumas atividades que antes eram exclusivas do
Estado, baseado na ideia de que se o governo não for capaz de executar uma
determinada atividade de forma eficaz, então o setor privado deveria ser o
encarregado por ela (BRESSER PEREIRA, 1998).
Esse modelo de Administração Pública, conhecido mundialmente como New
Public Management, tem como um de seus principais pilares teóricos a teoria da
Public Choice7. Ele ressalta a ideia de que o governo deve, não só adotar as
técnicas da administração de negócios, mas também certos valores de mercado.
Assim, a gestão pública é influenciada tanto por abordagens “gerencialistas” como a
gestão por resultados, planejamento estratégico e avaliação de desempenho, quanto
por valores tomados do setor privado como a busca pela produtividade, respeito pelo
espírito empreendedor, competitividade e a orientação pelo mercado. Segundo
Denhardt (2008), o modelo da New Public Management pode ser caracterizado por
um sistema de governo orientado para obtenção de resultados, por meio de

7

A teoria da “Public Choice” baseia-se em uma filosofia do “auto-interesse” segundo a qual o governo
existe apenas para mediar os interesses próprios de indivíduos e de “grupos de interesses”
pertencentes à sociedade e para propiciar um ambiente aberto em que os auto-interesses possam ser
inteiramente exercidos e adjudicados. Nesta concepção, o interesse público é considerado como a
soma dos interesses individuais.
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processos racionais e eficientes e por uma maior autonomia e discricionariedade do
gestor público.
Em síntese, a Nova Administração Pública (NAP) utiliza as organizações
privadas e públicas para produzir o bem público, enquanto a Velha Administração
Pública utiliza a organização pública com o mesmo objetivo. O que muda de fato é a
estratégia da NAP que busca mais eficiência e melhor qualidade dos serviços
públicos, a partir da interação entre Governo e Mercado. A crítica que se faz é que
para se alcançar esse propósito, a esfera pública acaba ficando a mercê da esfera
privada, e o cidadão, como ente político, é transformado em consumidor ou cliente
(SALM; MENEGASSO, 2009).
Assim, enquanto a Velha Administração Pública, com a sua burocracia
impessoal e dominadora, é vista como ineficiente e de elevado custo, a NAP,
ancorada nas leis de mercado, é criticada por descaracterizar a esfera pública e
fragilizar a democracia (SALM; MENEGASSO, 2009; SPICER, 2004; BATTISTELLI,
RICOTA, 2005; POTOSKI, PRAKASH, 2004; VENTRISS, 2002).
No entanto, existem outros modelos de reforma da Administração Pública que
consideram que o aspecto político deva primar pelo econômico; o longo prazo
sobrepor-se ao curto prazo; e a democracia superar a busca por eficiência (MILANI,
2008). Trata-se da proposta da reforma democrática do Estado, chamado por alguns
acadêmicos de o “Novo Serviço Público” (DENHARDT; DENHARDT, 2007). Neste
modelo, os gestores públicos buscam encontrar valores compartilhados e interesses
comuns na sociedade, por meio de um diálogo generalizado e engajamento dos
cidadãos. Sob este prisma, o serviço público é visto como uma extensão da
cidadania, sendo motivado por um desejo de servir aos outros e de atingir objetivos
públicos. Sua proposta está inspirada na teoria política democrática, principalmente
quando se refere à importância das interações entre cidadãos e seus governos
(DENHARDT; DENHARDT, 2007).
Todavia, surge uma questão central para que esse modelo de Administração
Pública possa ser implementado: Como promover a democratização das políticas
públicas via participação social em espaços de escassa infraestrutura cívica e
cidadã? Não existem cartilhas prontas para implantação desse modelo, porém,
existem alguns pressupostos básicos que o embasam, tais como: os cidadãos e
agentes governamentais devem ser capazes de agir de forma reflexiva acerca da
utilização de regras e recursos existentes; devem existir processos políticos que
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oportunizem o desenvolvimento das capacidades argumentativas dos cidadãos na
definição da vontade coletiva, e que elaborem institucionalmente, espaços abertos à
participação; os sujeitos devem ser capazes de produzir a normatividade em que
vivem; e o Estado deve ser a instância de organização e de legitimação dos
processos políticos (MILANI, 2008).
O Novo Serviço Público exige, tanto dos agentes governamentais quanto dos
cidadãos, o desenvolvimento de novas competências e virtudes cívicas. Será preciso
um conhecimento bem mais amplo acerca dos problemas públicos, com o devido
empenho para o alcance do “bem comum”, além de um senso de pertencimento e
um elo moral com a comunidade de que faz parte, para que sua proposta se torne
exequível.
Assim, a adoção do modelo do Novo Serviço Público parece ser o mais
adequado para implantação de espaços institucionais que possibilitem um processo
de coprodução do bem público de alta intensidade, já que é condição essencial,
segundo a concepção embasada neste trabalho, que a Administração Pública crie
oportunidades aos cidadãos para participação, diálogo e deliberação na construção
do bem público.
Os primeiros autores a tratarem sobre o tema coprodução foram os norteamericanos, na década de 1970. Hoje, a coprodução tem centros de pesquisa
espalhados em diversos países, dentre os quais cabe citar: Austrália, Brasil, Estados
Unidos, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, e alguns países da África (OSTROM,
1996). Segundo Bovaird (2007), embora o termo “coprodução” ainda não seja
suficientemente conhecido, ele se faz presente em muitas das atividades da
Administração Pública da atualidade. Todavia, a coprodução do bem público é um
fenômeno complexo a ser analisado. O termo ainda é consideravelmente novo no
arcabouço teórico da Administração Pública, e por conta disso não tem, ainda, uma
definição precisa e universalmente aceita pelos pesquisadores que trabalham com o
tema (SALM; MENEGASSO, 2010).
Quando o termo foi criado, a argumentação principal era de que a coprodução
seria uma estratégia para aumentar a efetividade do Estado na prestação de
serviços públicos. Os autores dessa corrente teórica entendem que o custo dos
serviços diminui à medida que o cidadão se engaja na sua produção (SALM;
MENEGASSO, 2010). Dentre esses autores, cabe citar, Bjur e Siegel (1977), Kiser e
Percy (1980), Whitaker (1980), Bruney e England (1983) e Sundeen (1985).

47

Contudo, eles não manifestavam explicitamente que a coprodução seria também
uma peça importante para proporcionar descentralização do poder e um
envolvimento mais amplo do cidadão na esfera pública. As questões de participação
cívica eram praticamente ausentes em suas análises.
Essa proposta inicial de coprodução foi muito criticada em Encontros e
Seminários de Administração Pública (SALM; MENEGASSO, 2010). Por conta disso,
uma nova corrente de autores se propôs a tratar sobre o tema. Para eles, a
coprodução envolveria mecanismos com propósitos além-econômicos que serviriam
para restaurar a confiança dos cidadãos na Administração Pública. A coprodução
seria, então, uma estratégia de envolvimento e chamamento dos cidadãos para
participar na esfera pública. Também se propôs que a coprodução fosse entendida
como

uma

estratégia

para

que

os

movimentos

e

organizações

sociais

compartilhassem responsabilidade da decisão política. Dentre os autores dessa
corrente estão: Levine (1984), Ostrom (1996), Marshall (2004), Bovaird (2007),
Pestoff (2006; 2009) e Vaillancourt (2009).
Mais do que entender a coprodução do bem público como advinda de uma
única corrente teórica, podemos afirmar que a coprodução ocorre de maneira
diferenciada

nos

três

modelos

de

Administração

Pública

citados:

Velha

Administração Pública; Nova Gestão Pública; e Novo Serviço Público. Como vimos,
esses três modelos de Administração Pública se estruturam sobre uma maior ou
menor participação do cidadão e sobre a interface entre as esferas pública e
privada. Conforme Salm e Menegasso (2010), “a coprodução se ordena de acordo
com o modelo de administração a que ela serve e de conformidade com o grau de
participação do cidadão” (SALM; MENEGASSO, 2010, pag. 02).
Portanto, a coprodução pode acontecer em diferentes níveis de intensidade,
dependendo

do

espaço

disponibilizado

para

a

participação,

diálogo

e

compartilhamento de poderes de decisão. Cada tipo de coprodução dependerá
essencialmente “de quem”, “como” e “em que intensidade” participa os diferentes
atores sociais. Por isso, torna-se necessário compreender as diferentes modalidades
de participação que podem ocorrer em uma ação coletiva, já que nem toda
participação conduzirá a um processo de coprodução do bem público de alta
intensidade.
Para auxiliar a análise deste trabalho, foi utilizada uma tipologia de
participação para definir o grau de coprodução dos atores sociais envolvidos nas
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discussões estratégicas do Território da Serra Catarinense. Vale lembrar que esta
tipologia é uma construção abstrata que serve apenas de referência para
observação e interpretação da realidade no CODETER da Serra Catarinense. Por
isso, não se pode esperar que esse modelo heurístico8 venha a se realizar em
concreto, na íntegra (GUERREIRO RAMOS, 1981).
QUADRO 1 - DIFERENTES MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO E SUAS
CARACTERÍSTICAS
MODALIDADE

CARACTERÍSTICAS

Participação Passiva

O cidadão está presente apenas para tomar conhecimento
do que já foi decido ou feito por lideranças políticas ou por
técnicos que estão na condução do processo. Não tem voz
e nem voto. São pessoas convidadas a participarem de
conselhos ou comitês consultivos com o propósito de
“educá-las” ou de obter o seu apoio.

Participação por Consulta

Os cidadãos têm a oportunidade de ouvir e falar ao longo
do processo, mas sem direito ao voto. Nada garante que os
atores com poder de decisão irão cumprir com o que foi
prometido ou levar em conta o que foi falado pelos outros
atores sem poder.

Participação por Incentivo

O cidadão participa contribuindo com recursos (como
trabalho) em troca de alimento, dinheiro ou outro incentivo
material. Ao terminar o incentivo, cessa a participação.

Participação Instrumental

A participação é vista como uma forma para alcançar
metas e, especialmente, para reduzir custos. O cidadão
compartilha decisões a cerca de projetos específicos,
porém as principais decisões continuam a cargo dos
agentes púbicos. Visa ao custo/beneficio por meio da
participação financeira e do trabalho da comunidade. A
participação nos grupos ocorre, quase sempre, por meio da
cooptação.

Participação Interativa
(Cogestão)

8

Os representantes de grupos organizados da sociedade
civil iniciam parcerias com grupos detentores do poder e,
negociam com esses, uma forma específica de cooperação
por meio de estruturas, tais como, conselhos paritários e
comitês de planejamento. Após definidas as regras, elas
não podem mais ser alteradas unilateralmente. Ambos os
lados concordam em compartilhar responsabilidades e
poderes de tomada de decisão na tentativa de negociação
de projetos que visem o bem público.

Modelo heurístico ou do tipo ideal (segundo Weber) pode ser entendido como uma simplificação da
realidade, um ponto de partida para facilitar a explicação de algo com maior complexidade. É um
instrumento baseado em conceitos que serve como um guia para analisar os fenômenos que ocorrem
na realidade. Permite comparar os fatos segundo uma maior ou menor aproximação ao modelo tipo
ideal construído.
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Automobilização
(Autogestão)

Os
cidadãos
tomam
iniciativas
de
participar
independentemente de instituições externas. A comunidade
se articula e mantêm contatos com diversas instituições
para obtenção de recursos, mas detêm o controle e gestão
sobre a forma de uso destes.

Fonte: Pretty (1995); Arnstein (1969); White (1996); Salm; Menegasso (2010)

QUADRO 2 – VARIÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO
Legitimidade alta

Menor
Empowerment
da Soc. Civil

COPRODUÇÃO ALTA

Diversidade de atores

QUADRANTE B
- Participação Interativa

QUADRANTE A
- Automobilização

QUADRANTE C
- Participação Passiva
- Participação por
Consulta

QUADRANTE D
- Participação por Incentivo
- Participação Instrumental

Uniformidade de atores

COPRODUÇÃO BAIXA

Maior
Empowerment
da Soc. Civil

Legitimidade Baixa

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em Pretty (1995); Arnstein (1969); White (1996); Salm;
Menegasso (2010).

Nas tipologias de participação “Interativa” e “Automobilização”, situadas no
quadrante A e B, existe um processo de coprodução do bem público de alta
intensidade, já que representam espaços democráticos com maior abertura de
participação da sociedade civil nas deliberações públicas. Bem diferente é o que
ocorre nas tipologias de participação situadas no quadrante C e D, onde
praticamente inexiste o compartilhamento de poderes e responsabilidades entre
Sociedade Civil e Estado, ou seja, onde o grau de coprodução é de baixa
intensidade.
Quanto à variável “Empowerment”, entre as tipologias de participação que
apresentam alta intensidade de coprodução (A e B), a sociedade civil apresenta
nível mais desenvolvido no tipo “Automobilização”. Nessa tipologia, os cidadãos têm
a possibilidade concreta de exercer o seu poder sobre o Estado. Esse tipo de
participação se expressa no modelo heurístico da democracia participativa (SALM;
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MENEGASSO, 2010). Nela, os atores civis possuem total autonomia perante o
Estado. Eles detêm o controle e a gestão sobre os recursos arrecadados para
utilização em prol do bem público. No tipo “Participação Interativa”, os
representantes da sociedade civil também possuem poder de deliberação pública,
mas ele é compartilhado, nem sempre de forma igualitária, com os representantes
do Estado. Entre as tipologias com baixa intensidade de coprodução (C e D), o
empoderamento maior ocorre nas tipologias situadas no quadrante D. Os tipos de
participação “Passiva” e “por Consulta” não requerem nenhum tipo de empowement
ou controle social da sociedade civil. Nos tipos de participação “por Incentivo” e
“Instrumental” o empowerment e o controle social são poucos utilizados, uma vez
que a motivação para participar ocorre somente por meio da cooptação ou de
incentivos materiais (SALM; MENEGASSO, 2010).
Fazendo uma comparação das tipologias situadas no quadrante A e C, o tipo
“Automobilização” possui uma diversidade de atores bem maior do que os tipos
situados no quadrante C. Na participação “Passiva” e “por consulta”, os atores
participantes são indicados de forma unilateral pelo Estado, sem preocupação
alguma com a representatividade dos grupos sociais locais. Já na “Automobilização”
é o próprio cidadão que toma iniciativa em participar, independentemente de
indicação política ou de eleição representativa. Isso faz com que se inclua uma
ampla diversidade de atores locais no processo decisório.
Na variável “Legitimidade”, o tipo de participação “Interativa”, situada no
quadrante B, tem muito mais reconhecimento perante os atores locais do que o tipo
de

participação

situado

no

quadrante

D.

Na

participação

Interativa,

as

responsabilidades e os poderes são compartilhados, por conta disso, há muito mais
aceitação e compromisso com as deliberações tomadas. Nos tipos de participação
“por incentivo” e “instrumental”, os agentes públicos, muitas vezes, não buscam um
consenso perante as decisões. As deliberações são aceitas pelos representantes da
sociedade civil, principalmente, por meio da cooptação ou do incentivo material.
Mas de que forma podemos verificar, empiricamente, qual é o tipo de
coprodução gerado no dia a dia do CODETER da Serra Catarinense? Para não
apenas descrever, mas analisar como as variáveis tratadas nesse quadro
influenciam a mobilização de um processo de coprodução, faz-se necessário
recorrer a uma teoria da ação que permita compreender empiricamente como os
atores agem e interagem nessa construção sempre provisória do interesse público.

51

Neste sentido, a noção de ação coletiva e as teorias que tratam desse fenômeno
também servirão de subsídios no presente trabalho. Esse tema é explorado no
próximo item.

1.2.2 Ação Coletiva para o Desenvolvimento Territorial Sustentável
Segundo Cefaï, o conceito de ação coletiva pode ser definido como: “a
tentativa de constituição de um bem coletivo, mais ou menos formalizado e
institucionalizado, por indivíduos que buscam alcançar um objetivo partilhado em um
contexto de cooperação e competição com outros coletivos” (CEFAÏ, 2007, pag.8).
De forma simplificada, uma ação coletiva pode ser definida como uma ação
conjunta ou em concertação por indivíduos que buscam constituir um bem de livre
acesso a todos, podendo ser mais ou menos institucionalizada, mais ou menos
consciente, mais ou menos racional, mais ou menos voluntária e mais ou menos
duradoura. Os indivíduos numa ação coletiva, em geral, compartilham de um mesmo
foco ou objetivo, uma visão que os motivam. Essa motivação pode ser mais geral
(interesse público) ou mais específica (interesse coletivo) (ANDION, 2011a).
De acordo com Livet e Thévenot (1994), o estudo da ação coletiva diz
respeito à identificação de uma espécie de ordem subjacente aos atos
empreendidos por várias pessoas. Por meio do estudo desse fenômeno busca-se
conhecer os motivos e as consequências do não cumprimento, ou da frustração das
expectativas associadas à participação (SALM; MENEGASSO, 2004).
Os primeiros estudos sociopsicológicos acerca do comportamento humano e
da ação coletiva foram realizados em meados dos anos 1920 pelos teóricos
enquadrados no paradigma clássico Norte Americano do comportamento coletivo,
tais como Smelser, Blumer e Parsons. Este paradigma predominou até os anos
1960, sendo composto por diferentes correntes teóricas. Como ponto em comum,
pode-se considerar que esses autores compreendiam as ações coletivas como fruto
de tensões sociais ou das pressões do ambiente (aspectos estruturais), sendo elas,
exclusivamente, movidas a paixões e por impulsos irracionais, de forma quase
automática (GOHN, 2007).
O principal objetivo dessa abordagem era buscar uma maior compreensão
dos comportamentos coletivos, e suas análises eram feitas segundo um enfoque
sociopsicológico. Suas explicações são centradas nas reações psicológicas (e,
portanto, irracionais) dos indivíduos. A principal preocupação destes teóricos era
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entender o que provocava os comportamentos coletivos e como fazer para controlálos. Portanto, o enfoque dado aos estudos era funcionalista, sendo muito marcado
pelo “objetivismo” e por uma sociologia focada na regulação e no controle social
(GOHN, 2007).
Como limitação do Paradigma Clássico pode-se dizer: a) Visão conservadora
da ação coletiva e dos movimentos sociais. As ações coletivas eram vistas como
incômodos, e os conflitos como geradores de desequilíbrios na sociedade. Quanto
mais a sociedade for controlada e organizada, menos movimentos sociais existirão;
b) Negligência dos aspectos subjetivos – históricos, políticos e culturais – das ações
coletivas; c) abordagem mais objetiva e menos compreensiva, centrada em
explicações de causa e efeito (ANDION, 2011b).
De acordo com GOHN (2007), as transformações políticas ocorridas na
década de 1960 decorrentes do surgimento de novos movimentos sociais, levaram a
criação de novas correntes teóricas sobre as ações coletivas. Nasciam novos
movimentos sociais que não davam mais conta de explicar as teorias clássicas das
ações coletivas. Neste contexto, emergem novas ideias e teorias com objetivo de
melhor explicar o que seria o fenômeno da ação coletiva e qual a sua importância
para a constituição de uma sociedade mais justa, livre e democrática.
O paradigma racionalista estrutural surge com os estudos que se
desenvolvem a partir dos movimentos sociais emergentes nas décadas de 1960 e
1970 (movimento pelos direitos civis, movimentos feministas, movimento pela paz,
movimento negro, etc.), os quais se diferenciam muito dos movimentos de massa
dos anos 1920 e 1930. A partir dessa nova abordagem, o foco deixa de ser o
indivíduo e o seu “comportamento irracional” diante das tensões sociais e
estruturais, e passa a ser a ação coletiva dos grupos de interesse e como esses se
organizam para atingir seus objetivos (GOHN, 2007).
Esse paradigma, originário dos países anglo-saxões, é composto por
diferentes correntes teóricas que se baseiam nos pressupostos do utilitarismo, da
economia neoclássica e do individualismo metodológico. Nesta concepção, as ações
coletivas no espaço público são entendidas como grupos de interesses organizados,
compostos por consumidores de um mercado de bens que buscam o alcance de
suas metas e objetivos, sempre considerando o custo/benefício de suas ações. É
pressuposto também desta abordagem que o sucesso de uma ação coletiva está na
institucionalização de organizações hierárquicas e no reconhecimento da existência
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de um jogo de interesses que envolve uma competição entre grupos/organizações
sociais para mobilização de mais apoio, adeptos e recursos para a realização de
seus interesses. A arena pública é interpretada a partir da metáfora do mercado.
Para os teóricos deste paradigma, tais como Olson, Tilly e Obershal, o principal
problema que envolve a ação coletiva é “como” envolver e mobilizar grupos e
indivíduos na busca de determinados bens coletivos, ou seja, quais estratégias os
grupos devem adotar para que se consiga concretizar os seus interesses coletivos
(GOHN, 2007).
Suas principais limitações são: a) Visão unidimensional do ser humano e do
ator social. O individuo é visto como um ser racional e “maximizador” de interesses;
b) A análise exclui a dimensão subjetiva da ação coletiva em um sentido mais amplo,
desprezando características importantes, tais como as ideologias, os princípios, a
cultura, os valores e o papel das leis e das normas nas ações coletivas; c) Pouco
considera a influência política e o poder de transformação das ações coletivas; d)
Enxerga os movimentos sociais como sendo grupos de interesses orientados por
uma racionalidade estratégica. A análise da ação coletiva está restrita a barganhas
políticas, negociações e cálculo estratégico entre adversários (ANDION, 2011c).
Segundo Margit Mayer (1992), o paradigma racionalista da ação coletiva não
consegue abranger a complexidade de situações presentes na realidade social, já
que existem diversos movimentos sociais que se agrupam simplesmente por
questões de afinidade, onde até seus participantes podem estar correndo risco de
serem presos, processados ou “espancados”, como é o caso, por exemplo, dos
movimentos de minorias étnicas ou de ambientalistas (apud. GOHN, 2007).
No debate com o paradigma racionalista, outra concepção que emerge na
mesma época, na Europa, é o Paradigma dos Novos Movimentos Sociais (NMS).
Seus principais representantes são: Touraine, na França; Melucci, na Itália; e
Habermas, na Alemanha. O paradigma dos NMS surge como crítica ao paradigma
clássico do comportamento coletivo (visão estrutural e funcionalista) e ao paradigma
racionalista estrutural (visão unidimensional do ser humano) (GOHN, 2007).
Conforme afirma Gohn (2007), o paradigma dos NMS fundamenta-se em
algumas matrizes teóricas provenientes da sociologia, como a teoria da ação e
interacionismo simbólico, e da filosofia, especialmente, a filosofia crítica da escola de
Frankfurt e a fenomenologia. A sua análise da ação coletiva é centrada na ideia de
ação social. Os seus teóricos se preocupam em analisar a ação de atores
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conscientes, a sua capacidade de criar novas identidades e as relações de poder
envolvidas na construção social destas identidades.
A ideia básica é que os indivíduos são capazes de alterar a ordem social, por
meio da ação coletiva. O ser humano é visto como agente de produção de
historicidade, e, portanto, de cultura. Alguns pressupostos sobre a ação coletiva
advêm disso, como por exemplo: O ator social não é apenas movido pelo cálculo
utilitário de consequências, mas é também um ator reflexivo, consciente de sua
ação, e que se orienta também por valores; o movimento social é composto por
atores, opostos um aos outros, por relações de dominação e conflito, e que lutam
pela gestão social da cultura e das atividades que ela produz; a sociedade civil é o
foco dos movimentos sociais contemporâneos, devido a sua relativa autonomia em
relação ao Mercado e ao Estado (GOHN, 2007).
Suas principais limitações são: a) Pouca consideração da dimensão
estratégico-instrumental e organizacional das ações coletivas, isto é, dos processos
por meio dos quais os indivíduos e grupos tomam decisões, desenvolvem
estratégias e mobilizam recursos; b) Olham para a sociedade civil como uma esfera
autônoma

do

Estado

e

Mercado,

negligenciando

influências

mútuas

e

interdependências; c) Pouco explora a relação entre ator e estrutura. A análise
enfatiza mais a ação dos atores/sujeitos; d) Muita ênfase no “porque” das ações
coletivas (identidade, normas, valores e modelos culturais). Desta maneira, dá
menos importância aos estudos empíricos que focalizam o “como” eles acontecem e
“como” influenciam os sistemas sociais (ANDION, 2011d).
A partir do final dos anos 1980, surgem, em diferentes países, abordagens
que buscam comunicar os paradigmas tradicionais da ação coletiva. Embora não se
configurem ainda como um “novo paradigma”, tais abordagens são, em sua grande
maioria, tributárias dos autores da Sociologia Pragmática. (vide Box 01 a seguir)
BOX 1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A SOCIOLOGIA PRAGMÁTICA
Representa uma nova visão da sociologia que (re) valoriza as práticas e os processos sociais,
e os indivíduos que os protagonizam. Essa corrente assume um papel de destaque em várias partes
do mundo no século XXI, dando espaço para avanços consideráveis em campos interdisciplinares
como a sociologia econômica, a sociologia do trabalho, a sociologia do meio ambiente, etc.
Dentre os principais autores dessa corrente encontram-se: Anthony Gidens, Pierre Livet,
Luc Boltanski, Laurent Thévenot, Jean-Daniel Reynaud e Bruno Latour. Esses autores consideram as
críticas e justificações propostas pelos outros atores sociais, retirando, assim, a primazia dos
sociólogos que veem a análise e construção de críticas como atribuição única e exclusiva dos

55
pesquisadores. Desta forma, ponderam também o senso comum na construção de suas teorias.
Boltanski & Thevenot, por exemplo, recorreram aos manuais de comportamento popularmente
utilizados (livros de autoajuda) para construírem as diferentes “cidades” ou “mundos” em sua teoria
das Convenções e Grandezas.
A sociologia pragmática propõe um novo enfoque em termos de teoria de ação, buscando
superar algumas dicotomias clássicas da sociologia. Dentre os seus pressupostos destacam-se
• Pretende entender e justificar a forma como o indivíduo age, como ele institui sentido às suas
ações, como ele concerta as regras e os discursos que ele mantém e sustenta.
• Esforça-se para ultrapassar a separação entre macro (Holista) e micro (Individualista) que
estruturou durante muito tempo a sociologia.
• Uma das propostas desta abordagem é transcender as oposições clássicas da sociologia tais
como: individuo x coletivo; ator x estrutura; valor x interesse; e racionalidade x norma.
• Recusa a ideia de um indivíduo racional uniforme que calcula o tempo todo e é eminentemente
utilitarista (individualismo metodológico).
• Focaliza o ator em situação. O ator é visto como um agente competente que é capaz de
reflexividade e que age num contexto específico.
• Constrói novos instrumentos de análise que levam em conta as múltiplas racionalidades dos seres
humanos
Fonte: Andion (2011e)

Conforme Cohen e Arato (1994, pag.523), essas novas abordagens buscam
conceber “um frame teórico que acomode as duas abordagens (tanto a visão
racionalista quanto a dos novos movimentos sociais) e leve em conta essa lógica
dual nos movimentos contemporâneos”. No entanto, conforme Andion (2011e), tais
abordagens emergentes não se baseiam numa mera coexistência pacífica entre os
paradigmas precedentes, e nem na sobreposição de um pelo outro. Estas
abordagens partem de uma visão epistemológica diferenciada e de uma concepção
distinta da própria sociedade e da sociologia (LATOUR, 2005). Neste sentido,
utilizam novas categorias de interpretação da ação coletiva como equivalência,
justificação, regra, convenção, acordo, instituição de sentido, entre outras (ANDION,
2011e). Seus atores recusam a ideia de estarem localizados numa lógica exclusiva
de ruptura com a orientação comum, mas num movimento de construção e
desconstrução de um novo modelo (LIVET; THÉVENOT, 1994).
Os teóricos desse paradigma emergente (GIDENS 1987; LIVET e
THÉVENOT 1994; REYNAUD 2004; LATOUR 2006; BOLTANSKI e THÉVENOT
2006) buscam compreender como se dá a coordenação e a legitimação das ações
coletivas. A ação coletiva só é possível “se a conjunção dos atos permite constatar
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uma certa ordem, uma certa coordenação” (LIVET E THÉVENOT, 1994, pag. 139).
Tais abordagens focalizam então nos elementos comunicativos, relacionais e
práticos que tornam a coordenação possível. Buscam compreender os elementos
que aproximam ou dividem as pessoas em torno de um mesmo objeto e analisar os
processos pelos quais elas chegam a um acordo (ANDION, 2011e).
Para esses autores, o ser humano possui múltiplas racionalidades, ele é
racionalmente interessado, mas também está sujeito a diversos valores. De acordo
com Reynaud (2004), as ações dos atores devem ser tratadas e explicadas como
decisões e não como respostas irracionais a uma determinada situação. Os atores
agem por uma “boa razão”, que é compartilhada, compreendida e aceita por todos
os participantes de um grupo. Contudo, essa “boa razão” não será necessariamente
a melhor razão (utilitarista), e nem a que contemple um interesse comum a todos os
participantes. Não se pode reduzir uma ação coletiva em exclusivamente racional
instrumental, que busca maximizar a soma dos interesses individuais, como também
não se pode dizer que uma ação coletiva alcançará os anseios e os desejos de
todos os envolvidos. Agir por uma “boa razão” é tentar fazer uma regra aceitável e
legítima capaz de regular as interações sociais. Quando há um acordo e se constrói
uma regra, a ação passa a ser entendida como boa e legítima, porém não
necessariamente a melhor para todos (REYNAUD 2004).
Para Reynaud (2004), a regra é um guia referencial para a ação. Portanto, a
prática da ação será a interpretação dessa regulamentação criada. Contudo, quando
o conflito sobre essa regra crescer muito, será necessário trocá-la. O conflito
representa um avanço na construção de regulamentações, já que ele obriga uma
negociação entre as partes na tentativa de solucionar problemas. Dessa forma, os
atores sociais que empreendem uma ação coletiva fazem pressão para criar,
modificar ou extinguir regras e leis.
Nesta abordagem emergente, a análise da ação coletiva se baseia tanto em
aspectos objetivos quanto subjetivos, tanto em cálculos utilitaristas quanto na
solidariedade. Logo, eles devem ser inseparáveis na análise do fenômeno. Para
eles, esta é a maneira mais realista de se analisar as ações coletivas.
A análise empreendida nesta dissertação terá por base esta perspectiva da
ação coletiva, já que se entende que ela permitirá compreender, da forma mais
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realística possível, quais são os elementos constitutivos9 da ação coletiva que mais
aproximam ou afastam os membros do CODETER da coprodução do bem público.
As teorias da ação coletiva proveniente dos autores da Sociologia Pragmática
possibilitarão também apreender e justificar a forma como os atores estratégicos do
Núcleo Gestor agem para alcançar a “Boa Razão,” isto é, quais são as habilidades
sociais (discursos, táticas e argumentação retórica) que eles utilizam para construir,
reproduzir ou transformar regras aceitáveis e legítimas que sejam capazes de
regular as interações sociais entre os distintos grupos sociais participantes do
CODETER Serra Catarinense.
Para compreender a ação individual dos empreendedores institucionais na
mobilização de comportamentos cooperativos em uma ação coletiva, tomaremos por
base o arcabouço da Sociologia Econômica (vide Box 02 a seguir), mais
especificadamente a teoria da Habilidade Social de Neil Fligstein (FLIGSTEIN, 2009)
que será abordada mais detalhadamente no próximo item.
BOX 2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A SOCIOLOGIA ECONÔMICA
A Sociologia Econômica é um ramo da sociologia que introduziu o estudo sobre a dimensão
sociológica existente nas relações econômicas. Ela busca integrar as teorias sociológicas e
econômicas na análise das ações humanas. Surgiu em resposta às teorias da economia clássica e
neoclássica sobre o Homo economicus e a Teoria da Escolha Racional, ao negar que as relações
sociais inseridas no mercado visassem somente a satisfação racional e utilitária de interesses
individuais. Teve muita influência de autores da sociologia clássica, tais como: Max Weber, Emile
Durkheim, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Talcott Parsons e Neil Smelser, porém vive uma
renovação, principalmente a partir dos anos 1960, com os trabalhos de Karl Polanyi, Jacques
Goudbout, Mark Granovetter, Paul Dimaggio, Richard Swedberg, Neil Fligstein e Amitai Etzioni.
Dentre os seus pressupostos destacam-se:
• Focaliza a ação social econômica, ou seja, ela prioriza a análise de ações inseridas na esfera
econômica, só que considerando o comportamento dos outros atores e o contexto sociocultural
dessas ações. Os autores pertencentes a essa corrente argumentam a importância que os valores
e as normas sociais exercem sobre os fatos econômicos. Eles levam em consideração as ações
que são movidas por motivos além-econômicos, como o hábito (tradição), as emoções e os
valores absolutos de crenças (interesses ideais).
• Possui uma área de aplicação mais ampla que a teoria econômica, já que analisa tanto os tipos
racionais e irracionais de ação econômica, como também às ações com e sem fins econômicos.

• Segundo autores da sociologia econômica, a economia encontra-se imersa (embeddedness) nas
9

Exemplificando: os sujeitos principais, identidades, objetivos comuns, interesses, habilidades
sociais, estratégias, diversidade de atores, grau de envolvimento, tipo de participação, coalizões
políticas, padrões de concertação, recursos, regras, rede de relações e etc.
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relações sociais, econômicas, culturais e políticas.
Fonte: Swedberg (2004 e 2005); Granovetter (2009).

1.2.3 Gestor Público como um Empreendedor Institucional
A construção, reprodução e transformação de ordens e práticas sociais
dependem da cooperação de atores numa ação coletiva. Isso requer que existam
empreendedores institucionais que sejam capazes de mobilizar comportamentos
cooperativos na definição de identidades coletivas10.
O principal desafio enfrentado pelos empreendedores institucionais é
conseguir obter a legitimidade dos diversos atores em uma ação coletiva. Essa
tarefa se mostra muito difícil, especialmente se os grupos sociais trabalhados forem
muito heterogêneos em relação aos seus interesses e identidades coletivas. Por
isso, o empreendedor institucional deve ser dotado de habilidades sociais, que o
possibilitem lidar com as tensões existentes entre os diversos grupos, no intuito de
obter comportamentos cooperativos numa ação coletiva. Essas habilidades sociais
podem ser utilizadas tanto para defender um conjunto de arranjos existentes (“status
quo”) quanto para impor ou negociar novas ordens e práticas sociais (FLIGSTEIN,
2009).
O conceito de habilidade social desenvolvido por Neil Fligstein se origina da
abordagem teórica do Interacionismo Simbólico (FLIGSTEIN, 2009). Nesta
abordagem, as concepções dos atores sobre si mesmo são muito influenciadas
pelas interações com os outros. Segundo Fligstein (2009), a habilidade de motivar os
outros atores a “tomar partido” em uma determinada ação coletiva é crucial para a
criação ou reprodução de instituições na sociedade.
A construção de instituições origina-se da crise de grupos existentes, seja na
tentativa de produzir interações estáveis, seja quando as regras não servem mais
para os seus propósitos. No entanto, o excesso de interesses e identidades
amplamente diferentes entre os grupos sociais pode acabar impedindo o surgimento
de novas instituições na sociedade. Neste momento, os empreendedores
institucionais desempenham um papel muito importante, pois eles podem fomentar
coalizões políticas sobre uma nova forma de pensar ou agir que consiga unir os
diversos grupos, e assim, construir instituições completamente novas. Esta nova
10

Identidades se referem a conjuntos de significados que os atores têm que definem quem eles são e
o que eles querem (FLIGSTEIN, 1998).
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concepção pode reorganizar as identidades e os interesses coletivos dos diversos
grupos de atores (FLIGSTEIN, 2009).
Os atores socialmente hábeis se comportam de maneira oposta aos atores
racionais da teoria econômica neoclássica. O seu senso de eficácia não vem da
concepção de interesse próprio, mas do ato de mobilizar o apoio de múltiplos grupos
para a construção de certa visão de mundo compartilhada. Esses atores buscam
transcender os interesses da sua própria pessoa ou de um determinado grupo para
considerar os interesses de múltiplos grupos (FLIGSTEIN; McADAM, 2011). Eles
farão o que for necessário para promover a cooperação no desenvolvimento de
objetivos e identidades coletivos, se não der de uma maneira, tentarão por outra.
Isso significa dizer que eles não se limitam a seus próprios interesses e não têm
metas fixas para resolução dos problemas. Neste sentido, os empreendedores
institucionais se diferem muito dos atores racionais, que focam suas ações na
maximização de seus interesses individuais, com metas fixas, e em uma espécie de
competição com outros (FLIGSTEIN, 2009).
Os empreendedores institucionais têm a aptidão de envolver muitos grupos
na construção de um significado coletivo que pode trazer estabilidade a inúmeros
campos11 de ação da sociedade. Eles estão constantemente buscando a
cooperação em seus grupos e a estabilização das interações entre os grupos. Para
isso, eles devem ter uma percepção adequada para interpretar a situação e para
elaborar estratégias de ação que sejam condizentes com os interesses e as
identidades existentes, tanto internamente quanto externamente a seu grupo. Os
atores estratégicos hábeis devem se apresentar como neutros em uma situação,
como se tivessem apenas tentando fazer uma intermediação entre os grupos. Eles
precisam convencer os outros de que não estão buscando os seus próprios
interesses na ação e que os outros ganharão individualmente se alcançarem uma
solução negociada. Se um ator demonstrar que está aberto às necessidades dos
outros e não está comprometido com alguma ação, os outros considerarão a
situação mais atraente para a negociação e estarão mais dispostos a colaborar com
a construção de uma identidade coletiva. A habilidade social para mobilizar acordos
e coalizões entre grupos de interesse distintos requer que o empreendedor

11

Campos são arenas institucionalizadas de interação social onde ocorrem disputas entre atores em
torno de interesses específicos que são representativos de sua área. É o espaço onde valores,
identidades, regras e princípios são estabelecidos (FLIGSTEIN, 1998; BORDIEU, 1989).
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institucional seja capaz de “sair de sua própria cabeça", assumir o papel dos outros
e trabalhar para encontrar uma definição de interesse coletivo (JASPERS, 2004).
Desta maneira, os atores socialmente hábeis parecem difíceis de decifrar e seu
comportamento parece mais orientado a busca de benefícios coletivos (FLIGSTEIN,
2009).
Algumas vezes, os empreendedores institucionais se utilizam de coerções e
sanções para compelir os outros. Entretanto, muitas vezes, eles proporcionam
identidades e quadros culturais para motivar um grupo (FLIGSTEIN, 2009). Para
articular a cooperação em uma ação coletiva, os empreendedores institucionais se
utilizam de táticas e habilidades particulares de comunicação, incluindo o uso de
“vocabulários institucionais”, analogias e argumentação retórica (BATTILANA et al,
2009). Uma das táticas utilizadas por esses atores é a definição de agenda. Se um
ator hábil puder definir os parâmetros da discussão, então, metade da negociação já
está ganha. Outra tática é persuadir os atores para que eles acreditem que estão no
comando. Provocar uma situação na qual outros assumam a liderança e ajam de
acordo com o que pensam ser a ideia deles. Se os atores se convencem de que a
ideia foi deles, então, eles terão muito mais compromisso com os objetivos coletivos
construídos. Mais uma tática seria convencer um número suficiente de pessoas
acerca de uma determinada situação e mantê-la estável na “mesa”, para que, assim,
os outros se sintam pressionados a também segui-la. “Quando um grande número
de atores entra em cena, os outros os seguirão” (FLIGSTEIN, 2009, pag. 85).
Segundo Ansell (1998), é isso que é normalmente feito para se tentar criar uma
identidade coletiva comum. Ainda, Padgett e Ansell (1992) sugerem que uma boa
forma para se conseguir a cooperação de atores ou grupos muito diferentes é
realizar alianças com pessoas que tem menos opções ou isolar os atores muito
divergentes e difíceis de lidar (apud. FLIGSTEIN, 2009). Se os atores perturbadores
forem isolados, eles permaneceram desorganizados e impossibilitados de realizar
ações estratégicas por si só.
Reunir um vasto leque de argumentos que traduzam os interesses das
diversas partes interessadas também é uma tática utilizada. Oferecer múltiplas
razões que satisfaçam a maior parte dos atores envolvidos é mais eficaz do que
apresentar um único argumento que somente pode parecer racional para uma
pequena parte do grupo (MAGUIRE et al, 2004). Existem ainda outros autores que
tratam sobre as táticas que são utilizadas pelos atores socialmente hábeis, como:
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Bourdieu, 1977; White, 1994; Coleman, 1988; Leifer, 1988; Nee e Ingram, 1997;
Dimaggio, 1988; e Goffman, 1959 e 1974.
Portanto, uma boa estratégia para construção de novos significados depende
das habilidades sociais dos atores. Entretanto, somente as habilidades sociais não
serão suficientes para a produção de novas práticas sociais. A construção delas
dependerá também do poder e da posição de cada ator em um campo, da
distribuição de recursos e das regras existentes (MENDONÇA, 2009). Os atores
dotados de posições dominantes poderão utilizar as instituições para reproduzir a
sua própria posição. Porém, os atores localizados em posições periféricas também
são capazes de atuar como empreendedores institucionais, ao utilizar as suas
habilidades sociais para contestar as regras existentes e os sistemas de poder e
privilégio. Para exemplificar isso, Fligstein (2009) cita casos em que lideranças de
movimentos sociais se utilizam de habilidades sociais para estabelecer novos
consensos com grupos de atores já estabelecidos e legitimados dentro de um campo
e, assim, criar novas instituições.
Segundo Fligstein (1998), o Estado é a arena na qual são definidas as regras
que estabelecem quem são os atores principais e o que eles podem ou não fazer.
Por conta disso, todos os grandes grupos organizados naturalmente se voltam para
o governo. Os grupos dominantes geralmente se aproveitam do sistema político para
manter o seu domínio em um determinado campo (FLIGSTEIN, 1998). Os grupos
desafiantes, tais como movimentos sociais e OSC, se articulam na tentativa de
invadir campos políticos estabelecidos para mudar as regras que são desfavoráveis
a eles. A sua capacidade para lograr sucesso é fruto de crises ou oportunidades
políticas, provocada pela habilidade de seus lideres em se organizar e criar uma
identidade coletiva que possa unir grupos de atores distintos em torno de um
significado em comum (FLIGSTEIN, 1998). Assim, a possibilidade de transformar ou
produzir novos campos dependerá das regras e recursos disponíveis, bem como das
habilidades sociais dos empreendedores institucionais em períodos de crise ou de
oportunidade política.
A teoria da Habilidade Social de Neil Fligstein servirá de base para analisar o
papel de representantes da sociedade civil e do Estado na construção, difusão e
estabilização de novas ordens, regras e práticas sociais que sejam capazes de
mobilizar os distintos grupos participantes do CODETER da Serra Catarinense a
compartilharem uma identidade em comum.

62

1.3 Delimitando o modelo de análise
Com base nas teorias explicitadas acima, chega-se a um modelo de análise
que é composto por três dimensões de análise: institucional; ação coletiva e
coprodução do bem público; e individual. Cada uma dessas dimensões possui
algumas variáveis que serão analisadas e algumas questões que serão norteadoras,
conforme pode ser observado no Quadro 03, a seguir:
QUADRO 3 - DIMENSÕES, CATEGORIAS E QUESTÕES DE ANÁLISE
Dimensões de
Análise

Institucional

Categorias de
Análise
Trajetória de
implantação e
consolidação do
CODETER
Papel do CODETER
e contribuição para o
DTS
Variedade de
conexões
Oportunidades e
ameaças
Significado de
Desenvolvimento
Rural

Ação Coletiva

Motivações principais
dos atores
Identidade Coletiva

e

Recursos e regras da
ação coletiva

Coprodução
do bem
público

Grau de
envolvimento
(deliberação X
consulta)
Diversidade de atores
envolvidos na
coprodução
Tipo de participação
e grau de coprodução

Questões
Como
ocorreu
a
implantação
e
consolidação do CODETER da Serra
Catarinense
Qual é o papel do CODETER nas
dinâmicas de desenvolvimento rural do
território?
Quais variedades de conexões (redes de
relações sociais) o CODETER produz no
território?
Quais são as oportunidades e ameaças
para o fortalecimento do CODETER no
território.
Qual é o significado de Desenvolvimento
Rural expresso pelos membros do
Colegiado?
Quais são as motivações principais
(interesses+causas
comuns)
desses
atores para se organizar coletivamente?
Existe uma identidade coletiva comum no
CODETER?
Quais são os recursos, regras e
convenções que regulam as interações e
práticas sociais no CODETER analisado?
Qual é o grau de envolvimento dos
atores participantes com os problemas
públicos?
Para que diversidade de
CODETER permite acesso?

atores

o

Qual o tipo de participação e grau de
coprodução que o CODETER oportuniza?
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gerado
Facilitadores e
limitadores
Empreendedores
Institucionais

Habilidades Sociais

Individual
Acordos e Coalizões
políticas (Gestão do
Conflito)

Estratégias

Quais são os facilitadores e limitadores
para mobilização de um processo de
coprodução do bem público?
Quem
são
os
empreendedores
institucionais envolvidos no CODETER
analisado?
Quais são as habilidades sociais (táticas
ou habilidades comunicativas) utilizadas
para mobilizar a cooperação na definição
de regras, identidades e objetivos que
sejam aceitáveis e legítimos pelos distintos
atores participantes?
Como os empreendedores institucionais
organizam e reorganizam os interesses
dos grupos sociais participantes do
Colegiado no planejamento e gestão do
Território, encontrando maneiras para a
criação de acordos e coalizões políticas
ou fazendo com que grupos mudem a
concepção de seus interesses?
Que estratégias são utilizadas pelos
gestores públicos para a mobilização da
coprodução do bem público?

A dimensão “institucional” compõe a análise da coprodução de novas regras,
de novas convenções e de novas formas de pensar a gestão pública e o
desenvolvimento rural. Esta dimensão de análise visa, no geral, compreender como
a coprodução modifica, de algum modo, o contexto onde o CODETER está inserido,
e em que medida o CODETER se institucionaliza como um órgão de planejamento e
deliberação colegiada de ações que visam o desenvolvimento rural do Território da
Serra Catarinense. De forma mais detalhada, buscar-se-á identificar e compreender:
a) a forma como ocorreu a construção e a consolidação do território da Serra
Catarinense, abordando, mais detalhadamente, como foi definido o recorte territorial,
como foram selecionados os membros iniciais do Colegiado, qual a relação entre
eles e como ocorreu a participação dos atores nesse período inicial; b) a importância
e reconhecimento do CODETER como órgão legítimo de deliberação colegiada que
contribui para o desenvolvimento sustentável do Território Rural da Serra
Catarinense; c) A variedade de redes de relações sociais que o Núcleo Gestor do
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CODETER possui com outros órgãos governamentais, entidades, associações e
instâncias de planejamento e execução de políticas de desenvolvimento rural para
articulação de recursos e execução das ações deliberadas no Colegiado; e, por fim,
d) as oportunidades e ameaças para o fortalecimento e legitimação do CODETER
perante os atores locais, regionais e órgãos governamentais ligados ao
desenvolvimento rural.
A dimensão da “ação coletiva e coprodução do bem público” compõe a
análise da interação social entre os distintos representantes de entidades e grupos
sociais envolvidos no CODETER. Esta dimensão de análise visa, no geral, de um
lado entender como acontece a ação coletiva e de outro identificar o grau de
coprodução que o CODETER gera, ou seja, se é uma coprodução mais forte ou
mais fraca. Na análise da ação coletiva, buscar-se-á identificar e compreender: a) o
significado de Desenvolvimento Rural para cada participante, e se de fato ele é
compartilhado e compreendido por todos os membros; b) as múltiplas motivações
(interesses x solidariedade), e os objetivos desses atores para se organizarem
coletivamente; c) se existe uma identidade coletiva e um senso de pertencimento
dos membros do Núcleo Gestor com o território delimitado (não somente com o
município ou microrregião que fazem parte); e, d) os recursos e regras que
regulamentam as interações sociais e legitimam o planejamento participativo no
território.
Na análise da coprodução do bem público, buscar-se-á identificar e
compreender: a) o empenho dos atores participantes para a resolução de problemas
públicos e o poder de deliberação disponibilizado para eles pelo Colegiado; b) a
diversidade social e política dos atores participantes do CODETER, constatando se
ele realmente representa o universo das entidades e dos movimentos rurais do
território da Serra Catarinense; c) dentre os diversos tipo de participação, conforme
já explicitado no Quadro 01, a modalidade de participação e o grau de coprodução
que melhor se aproxima da realidade vivenciada no Colegiado; e, por fim, d) as
variáveis da ação coletiva que facilitam ou limitam um processo de coprodução do
bem público de alta intensidade no CODETER.
A dimensão “individual” compõe a análise dos empreendedores institucionais.
Neste caso, será objetivado identificar e compreender: a) os empreendedores
institucionais envolvidos na gestão e coordenação do CODETER da Serra
Catarinense, identificando as principais características e evidências que os definem;
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b) se eles utilizam alguma habilidade social (tática ou habilidade comunicativa) para
construção, estabilização ou transformação de regras e identidades legítimas e
aceitáveis que sejam capazes de regular as interações sociais no CODETER
analisado; c) a capacidade de persuasão e argumentação retórica desse
empreendedor institucional para articular acordos e coalizões políticas, para difundir
ideias que sejam aceitas e apoiadas pela maioria dos participantes do Colegiado e
para organizar e reorganizar os interesses de múltiplos grupos na tentativa de
encontrar uma definição de interesse coletivo; e d) se eles utilizam alguma estratégia
para mobilizar um processo de coprodução do bem público entre os distintos atores
sociais participantes do CODETER da Serra Catarinense.
Essas dimensões não serão tomadas de forma isolada nesta dissertação. O
que se busca na análise é compreender qual a relação existente entre elas.
Conforme já foi dito no inicio do trabalho, o pressuposto central dessa dissertação é
que existe uma relação entre a institucionalização do CODETER com a constituição
de um movimento de ação coletiva, que, por sua vez, está relacionado com a
atuação de indivíduos socialmente hábeis no território. Desta forma, buscar-se-á
examinar esse pressuposto, por meio do estudo de caso, verificando a interligação
entre essas dimensões na realidade do CODETER. Trata-se de analisar se a
dimensão institucional se constitui a partir da ação coletiva, e se esta depende da
mobilização de indivíduos socialmente hábeis para empreendê-la.
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA E DESENHO DA PESQUISA

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados na realização
desta pesquisa, envolvendo as fases de produção, coleta, sistematização, análise e
interpretação de dados e informações. Com o propósito de situar metodologicamente
este trabalho, inicia-se fazendo referência aos métodos de pesquisa, à estratégia de
investigação e às formas de coleta e análise de dados. Em seguida realizamos a
contextualização do objeto de pesquisa e listamos as limitações da pesquisa.

2.1 Caracterização da pesquisa
Para realização do trabalho, foi utilizada uma estratégia de pesquisa que se
utilizou de métodos de coleta e análise de dados qualitativos. A pesquisa qualitativa
possui algumas características marcantes que a difere das abordagens mais
tradicionais da pesquisa quantitativa, por exemplo: a) a pesquisa qualitativa tem
como característica principal ser interpretativa. O pesquisador, após coletar os
dados, relata a sua compreensão de tudo o que viu, ouviu ou sentiu, levando em
conta que a observação dos fenômenos estudados é influenciada pelos seus valores
e trajetória pessoais como: sua história de vida, os seus julgamentos e a sua visão
de mundo; b) a fonte de evidências é normalmente coletada pelo próprio
pesquisador e no ambiente natural em que os sujeitos da pesquisa vivenciam a
questão ou problema estudado. As conversas e observações sobre como os
indivíduos agem ou se comportam são feitas dentro do contexto dos participantes,
com o consentimento e aceitação dos mesmos; c) A análise dos dados é feita,
principalmente, de forma indutiva. Isto quer dizer que os dados coletados são
organizados de baixo para cima, ou seja, de sentenças, imagens ou palavras para
temas ou categorias gerais de análise. Porém não se exclui também a utilização de
métodos dedutivos, com uso de modelo prévio de análise, com base na
fundamentação teórica (como é o caso desse estudo); d) O pesquisador precisa ser
flexível quanto ao projeto original de pesquisa. Ao começar a coleta de informações
no campo, o entendimento do pesquisador sobre o problema de pesquisa pode ser
mudado. Por conta disso, as concepções teóricas, a forma de coleta de dados, as
questões de análise e os sujeitos a serem pesquisados podem ter que ser
modificados; e) O pesquisador busca compreender o significado que indivíduos ou
grupos atribuem a certos fenômenos e não o significado que o próprio pesquisador
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ou os autores atribuem a eles; e, f) a análise do problema ou questão tende a ser
mais complexa já que o pesquisador busca considerar as múltiplas variáveis que
influenciam o ambiente analisado (CRESWELL, 2010).
A estratégia de investigação qualitativa utilizada foi o estudo de caso
descritivo e interpretativo. Robert K. Yin (2010) define o método de pesquisa do
estudo de caso como sendo “uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”
(YIN, 2010, pag. 39). Em outras palavras, a investigação do estudo de caso
pretende estudar densamente eventos, comportamentos, ações ou situações atuais
em seu ambiente natural, sem desconsiderar a sua interligação com as diversas
variáveis externas que estão envolvidas no contexto que cerca o fenômeno
analisado.
Assim sendo, o presente estudo de caso buscou compreender em
profundidade as dinâmicas que envolvem os fenômenos da aça coletiva e da
coprodução do bem público na gestão colegiada de projetos e ações de
desenvolvimento rural dentro do contexto político, social e econômico do território da
Serra Catarinense. Buscou-se realizar um estudo rico e amplo do processo, por meio
da coleta e análise de informações, situações, ações e comportamentos, no intuito
de possibilitar a interpretação e teorização sobre os fenômenos sociais analisados. A
unidade de análise foi o Núcleo Gestor do CODETER da Serra Catarinense, formado
de forma paritária por distintos representantes de entidades públicas e da sociedade
civil dos diversos municípios pertencentes ao território.
A estratégia do estudo de caso tem a característica de utilizar uma ampla
variedade de evidências em sua análise. Geralmente, o estudo de caso conta com
três tipos de fontes de evidência: a pesquisa de documentos primários e
secundários, a observação direta dos eventos e fenômenos que estão sendo
estudados e a entrevista das pessoas envolvidas no contexto da pesquisa. Estas
múltiplas fontes de evidências devem convergir de maneira triangular, de modo a
orientar a interpretação das conclusões acerca do fenômeno analisado (YIN, 2010).
Diferentemente do que muitos pesquisadores pensam, o estudo de caso pode
fornecer base para generalização científica. A questão “Como você pode generalizar
a partir de um único caso?” é uma dúvida que muitos comumente indagam.
Realmente, o estudo de caso, como experimento, não serve para replicar os

68

mesmos fenômenos sob condições diferentes, como, por exemplo, é feito no método
quantitativo de levantamento (“survey”), porém eles podem ser generalizáveis em
relação às proposições teóricas. Não é seu objetivo representar uma amostragem de
uma população ou universo (generalização estatística), mas sim expandir e
generalizar teorias (generalização analítica) (YIN, 2010). O “caso” deve ser escolhido
como um experimento que tornará possível colocar à prova uma teoria previamente
desenvolvida. Se existem dois ou mais casos que não desaprovam a mesma teoria,
então a replicação pode ser afirmada. Por isso, que um bom pesquisador de estudo
de caso deve se esforçar ao máximo para construir uma estrutura teórica que seja
condizente com o “caso” analisado, seja ele exploratório, descritivo ou explanatório.
As proposições teóricas na realização de estudos de caso funcionam com um mapa
de orientação para a coleta de dados e análise dos resultados (YIN, 2010).

2.2 Contexto da Pesquisa
O foco desta pesquisa é o CODETER do Território Rural da Serra
Catarinense. O Território possui uma população residente de 286.291 habitantes,
sendo que destes 50.451 (17,62%) são considerados rurais (IBGE, 2010). Além
disso, o território possui 11.030 estabelecimentos de agricultores familiares, de
acordo com o enquadramento do PRONAF (IBGE, 2006) e 108 famílias assentadas
(Fonte: Sistema de Informações Territoriais do MDA – http://sit.mda.gov.br).
O CODETER da Serra Catarinense é constituído por 116 membros titulares e
80 membros suplentes, composto de forma paritária por representantes do Estado e
da sociedade civil, com mandato de dois anos e sendo renovado em pelo menos
50% de seus membros a cada período. Como representante do Estado, entendemse as entidades públicas da administração direta, indireta ou vinculadas aos níveis
federal, estadual e municipal de governo. Como representante da sociedade civil,
entendem-se aquelas representativas de grupos sociais, de grupos de interesses, de
grupos de vizinhança, de grupos de identidade social, étnica, de gênero, de
movimentos sociais e de Organizações Não Governamentais (ONG) (CODETER
SERRA CATARINENSE, 2007).

69

O Território Rural da Serra Catarinense é formado por 18 municípios12,
abrangendo uma área de 16.198,90 m². Cada município pertencente ao território
possui 05 representantes da sociedade civil e 05 representantes governamentais,
sendo 03 efetivos e 02 suplentes de cada grupo de representantes. Dos
representantes da sociedade civil, no mínimo, 01 efetivo é mulher e 01 é
representante de grupo étnico ou comunidade tradicional existente na região, eleitos
em assembleia pública. Dos efetivos da representação governamental, um
representará o governo estadual, um representará o governo municipal, e um
representará o legislativo municipal. No mínimo 01 membro efetivo governamental é
mulher, indicada pelo executivo e legislativo.
FIGURA 1 – MUNICIPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DA SERRA
CATARINENSE

As microrregiões pertencentes ao território são duas: Lages e São Joaquim.
Cada microrregião possui 08 vagas no CODETER. Destas, quatro são efetivas e
quatro são suplências, tanto da sociedade civil como no poder público. A
microrregião é composta por organizações, formais e informais, ligadas ao meio
rural, tais como: universidades, sindicatos com base microrregional, ONGs,
cooperativas, Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável CONSAD, fóruns, Epagri Regional, Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR),
movimentos sociais, associações de municípios e entre outras (CODETER SERRA
CATARINENSE, 2007).
O CODETER possui a seguinte estrutura de governança:
I. Plenária Geral;
II. Plenária Regional;
12

Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto,
Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São
Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema

70

III. Plenária Municipal;
IV. Núcleo Gestor;
V.

Núcleo Técnico;

VI. Comissões Setoriais.
A Plenária Geral é a instância máxima do CODETER, com atribuições
deliberativas

no

que

lhe

compete

desenvolver,

sendo

composto

pelos

representantes titulares. Compete a ela: a) propor, discutir, aprovar e votar os
projetos, o regimento interno, o PTDRS, o Plano Safra Territorial (PST), os Estudos
Propositivos (EP) e outros instrumentos; b) homologar os membros do Núcleo
Gestor e Técnico; e c) designar representantes para compor as Comissões Setoriais.
A Plenária Geral acontecerá no mínimo duas vezes por ano e, será convocada pelo
Núcleo Gestor ou pela maioria simples de seus membros.
A Plenária Regional é a instância máxima das microrregiões pertencentes ao
território, com atribuições deliberativas no que lhe compete desenvolver. Compete a
ela: a) propor, discutir, aprovar e votar os projetos que serão encaminhados a
Plenária Geral; b) indicar os seus representantes que comporão o Núcleo Gestor; e
c) designar representantes para compor as Comissões Setoriais. As Plenárias
Regionais acontecem em dias pré-determinados pelo Núcleo Gestor do CODETER
ou da maioria simples de seus membros.
A Plenária Municipal é a instância máxima para cada município pertencente
ao território, com atribuições deliberativas no que lhe compete desenvolver, sendo
composta pelos representantes do Estado e da Sociedade Civil. Compete a ela: a)
propor, discutir aprovar e votar os projetos que serão encaminhados à Plenária
Regional; b) escolher e homologar os delegados que representarão o município na
Plenária Regional; c) indicar os seus representantes para o Núcleo Gestor; e d)
designar representantes para compor as Comissões Setoriais dos projetos com a
participação do município. As Plenárias Municipais acontecem em dias prédeterminados pelos representantes municipais no CODETER.
O Núcleo Técnico do CODETER é formado por até 11 membros, escolhidos
pelo Núcleo Gestor e homologados em Plenária, os quais elegem entre si um
Coordenador. Compete a ele: a) analisar a viabilidade técnica dos projetos
encaminhados pelas Plenárias locais e regionais; b) priorizar os projetos em
consonância

com

os

critérios

estabelecidos

pelo

Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF); c) elaborar os projetos aprovados
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pela Plenária; d) emitir parecer técnico sobre o Relatório Geral de Atividades; e)
avaliar as proposições dos Estudos Socioeconômicos.
As Comissões Setoriais são segmentos especializados no trato de temas
que abranjam as competências do CODETER. Elas são instauradas quando forem
consideradas necessárias pelo Núcleo Gestor ou por maioria simples da Plenária.
Elas são compostas por até sete membros indicados pela própria Plenária ou pelo
Núcleo Gestor. Compete a ela: a) discutir, opinar e fazer proposições sobre a
temática pertinente; b) assessorar o Núcleo Gestor e o CODETER, nas suas
deliberações e encaminhamentos; c) estudar os problemas regionais, propondo
projetos e ações para solução dos mesmos; d) elaborar e executar projetos e ações
para o território, mediante aprovação prévia do Núcleo Gestor e do CODETER; e)
elaborar pareceres, estudos e relatórios a serem apreciados e aprovados pela
Plenária.
O Núcleo Gestor do CODETER da Serra Catarinense é constituído por 26
membros efetivos e 26 suplentes, sendo 50% representantes do Estado e 50% da
Sociedade Civil, os quais elegem entre si um coordenador e um secretário. Os
membros que compõe o Núcleo Gestor são indicados nas Plenárias Gerais,
observada a quantia de 02 indicações por município (01 efetivo e 01 suplente) e 08
indicações por cada microrregional (04 efetivos e 04 suplentes), respeitando sempre
a composição paritária de representantes do governo e da sociedade civil na
indicação dos membros efetivos. Todos os 52 membros, tanto os efetivos quanto os
suplentes, são convidados para participarem das reuniões do Núcleo Gestor.
Compete ao Núcleo Gestor: a) coordenar as ações definidas pela Plenária Geral do
Colegiado Territorial; b) articular segmentos sociais, agentes institucionais e políticas
públicas para a construção e implementação do desenvolvimento territorial; c)
convocar as reuniões, definindo a pauta das mesmas; d) convocar Plenárias
Extraordinárias quando necessário; e) instalar as Comissões Setoriais, conforme
deliberar as Plenárias; f) definir uma ordem de prioridade aos projetos apresentados
a Plenária Geral, caso não haja consenso entre os membros.
Este é o publico alvo da pesquisa, detalhado no Quadro 04 abaixo. Embora a
pesquisa concentre-se no Núcleo Gestor, é necessário observar a rede de relação
social dos seus membros com as demais instâncias do Colegiado e com outras
entidades públicas e privadas envolvidas na pesquisa. Desta forma, foi
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acompanhado também as Plenárias Gerais, bem como outras reuniões e eventos
relevantes dos atores envolvidos na pesquisa.
Além destes representantes municipais e microrregionais fazem parte do
público alvo da pesquisa: o Articulador ou Assessor Territorial, contratado pelo
Centro VIANEI (entidade da sociedade civil executora do Contrato com o MDA), para
assessorar metodológica, técnica e operacionalmente o Colegiado Territorial; e o
Articulador ou Assessor Estadual, disponibilizado pelo MDA como consultor do
território para organizar as ações do CODETER em âmbito territorial e coordenar o
Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais (PRONAT) em âmbito estadual.

QUADRO 4 – COMPOSIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO NUCLEO GESTOR
POR ENTIDADE, MUNICÍPIO E MICRO-REGIÃO GESTÃO 2011/2013
MUNICIPIO

Participação

Representante

Entidade

Efetivo

Sociedade Civil

STR

Suplente

Governo

Prefeitura

Efetivo

Governo

Prefeitura

Suplente

Sociedade Civil

CMDR

BOM JARDIM DA

Efetivo

Sociedade Civil

STR

SERRA

Suplente

Governo

Prefeitura

Efetivo

Governo

Epagri Municipal

Suplente

Sociedade Civil

STR

CAMPO BELO DO

Efetivo

Governo

Epagri Municipal

SUL

Suplente

Sociedade Civil

STR

Efetivo

Governo

Prefeitura

Suplente

Sociedade Civil

ADM Fonte de Esperança

Efetivo

Sociedade Civil

ADM Sagrado

Suplente

Governo

Prefeitura

Efetivo

Sociedade Civil

Assentamento 25 de março

Suplente

Governo

Sem representante13*

Efetivo

Sociedade Civil

ACRO

Suplente

Governo

Prefeitura

ANITA GARIBALDI

BOCAINA DO SUL

BOM RETIRO

CAPÃO ALTO

CERRO NEGRO

CORREIA PINTO

LAGES

13

*Os municípios de Correia Pinto (governamental), Rio Rufino (sociedade civil) e Ponte Alta
(governamental e sociedade civil) ficaram sem representantes no Núcleo Gestor, porque não tinha
ninguém representando o município no dia da Plenária de eleição/renovação do Colegiado.

73
Efetivo

Governo

Prefeitura

Suplente

Sociedade Civil

STR

Efetivo

Sociedade Civil

Associação de Moradores

Suplente

Governo

Epagri Municipal

Efetivo

Sociedade Civil

STR

Suplente

Governo

Câmara Vereadores

Efetivo

Sociedade Civil

Sem representante*

Suplente

Governo

Sem representante*

Efetivo

Governo

Epagri Municipal

Suplente

Sociedade Civil

Sem representante*

Efetivo

Governo

Epagri Municipal

Suplente

Sociedade Civil

STR

SÃO JOSÉ DO

Efetivo

Sociedade Civil

Acrosamp

CERRITO

Suplente

Governo

Prefeitura

Efetivo

Governo

Prefeitura

Suplente

Sociedade Civil

Associação Renascer

Efetivo

Governo

Prefeitura

Suplente

Sociedade Civil

STR

Governo

SDR Lages

Governo

Epagri Regional Lages

Governo

Epagri Regional SJ

Governo

IFSC Lages

Governo

SDR São Joaquim

Governo

CISAMA

Governo

UDESC - CAV

Governo

IFSC Urupema

Sociedade Civil

UNIPLAC

Sociedade Civil

VIANEI

Sociedade Civil

AMURES

Sociedade Civil

ECOSERRA

Sociedade Civil

CÁRITAS

Sociedade Civil

ASTRAPLANS

Sociedade Civil

FAESC

Sociedade Civil

FETRAF

OTACÍLIO COSTA

PALMEIRA

PAINEL

PONTE ALTA

RIO RUFINO

SÃO JOAQUM

URUBICI

URUPEMA

MICRORREGIONAL
LAGES e SÃO JOAQUIM
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Em suma, cabe as Plenárias do CODETER o papel deliberativo e consultivo,
e ao Núcleo Gestor o papel diretivo na implementação das iniciativas territoriais, com
o apoio do Núcleo Técnico e das Comissões Setoriais. Todas as deliberações do
CODETER, em todas as suas instâncias, são apresentadas por Resoluções e
construídas, preferencialmente, em consenso com todos os membros titulares.
Quando não for possível a obtenção de deliberações consensuais, as propostas são
encaminhadas para votação.

2.3 Coleta e análise dos dados
Visando o alcance dos objetivos propostos, elaborou-se uma estratégia
metodológica que privilegiou a triangulação (YIN, 2010), ou seja, a combinação de
várias técnicas de coleta de dados para embasamento da análise dos resultados da
pesquisa, envolvendo a observação direta das reuniões e eventos do CODETER, a
pesquisa documental de fontes primárias e secundárias e a aplicação de entrevistas
e questionários com os principais atores que participaram da implantação e
consolidação do Território Rural da Serra Catarinense.
A pesquisa documental foi feita a partir de documentos institucionais de
políticas e programas do MDA e SDT, da Secretaria de Estado da Agricultura e
Desenvolvimento Rural de Santa Catarina (SAR), das Prefeituras dos municípios
envolvidos, da Epagri, da Associação de Municípios da Região Serrana (AMURES) e
das entidades pertencentes às microrregiões do território da Serra Catarinense.
Também foram analisadas as atas de reuniões, listas de presenças, relatórios de
consultoria e de oficinas territoriais, regimento interno, PTDRS e outros estudos
propositivos e projetos do CODETER da Serra Catarinense. Alguns trabalhos
científicos relacionados com o tema também foram considerados, no intuito de
analisar diferentes interpretações sobre o processo de gestão participativa dos
CODETER em outros estados e municípios.
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os empreendedores
institucionais identificados no Núcleo Gestor do CODETER da Serra Catarinense e
com algumas pessoas-chave selecionadas, com o objetivo de coletar informações a
cerca das três dimensões de análise do trabalho. As entrevistas ocorreram durante
os meses de setembro a dezembro de 2011. Foram entrevistados 13 atores
estratégicos, destes, 07 atuam diretamente no Núcleo Gestor do CODETER da
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Serra Catarinense. Os restantes dos atores estão relacionados com o contexto
institucional em que o CODETER está inserido.
No intuito de acrescentar mais informações aos dados coletados nas
entrevistas individuais, principalmente sobre as categorias de análise pertencentes à
dimensão da ação coletiva e coprodução do bem público, aplicou-se um questionário
com perguntas abertas e fechadas para os membros do Núcleo Gestor do
CODETER. Os questionários foram entregues para os representantes presentes nas
reuniões do Colegiado nos meses de novembro e dezembro de 2011, e enviado por
email para todos os membros titulares e suplentes do Núcleo Gestor. De um
universo de 52 representantes, 19 pessoas responderam ao questionário. Destas,
10 eram representantes do governo e 09 da sociedade civil.
A observação direta foi utilizada com a intenção de compreender as situações
e fenômenos que não são obtidos apenas por meio das entrevistas, questionários e
pesquisas documentais, como por exemplo: a) quem são os empreendedores
institucionais no Colegiado; b) qual é o grau de poder de deliberação e negociação
dos atores sociais, membros do Núcleo Gestor; c) quais os facilitadores e limitadores
da ação coletiva para a promoção da coprodução do bem público; d) qual o tipo de
participação e grau de coprodução que o CODETER engendra; e por fim, g) quais as
oportunidades e ameaças para o fortalecimento e consolidação do CODETER da
Serra Catarinense. A observação direta ocorreu nas reuniões do Núcleo Gestor e na
Plenária Territorial do CODETER da Serra Catarinense, durante os meses de março
a dezembro de 2011.
Para garantir a “confiabilidade qualitativa” 14 (CRESWELL, 2010) no estudo de
caso, o pesquisador deve documentar o máximo de passos possíveis dos
procedimentos

realizados

na

pesquisa

no

intuito

de

facilitar

que

outros

investigadores possam inspecionar e compartilhar as informações que basearam os
resultados e conclusões encontrados (YIN, 2010). Para facilitar esse processo, foi
feito um protocolo e um banco de dados detalhado de todas as etapas da coleta e
análise dos dados. O “protocolo de estudo de caso” (YIN, 2010) é um importante
instrumento para aumentar a confiabilidade na pesquisa. Ele serve como um guia
para todas as etapas da investigação qualitativa, descrevendo, de forma resumida e
de fácil acesso a outros pesquisadores, informações relevantes sobre a finalidade da
14

Significa dizer que a abordagem metodológica utilizada pelo pesquisador é consistente entre
diferentes pesquisadores e diferentes projetos (GIBBS, 2007).
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pesquisa e sobre os procedimentos e regras gerais a serem seguidos na aplicação
dos instrumentos de coleta e análise dos dados. Sua estrutura básica é a seguinte:
a) visão geral do projeto de pesquisa - são os objetivos, a pergunta de pesquisa, a
justificativa, as proposições teóricas utilizadas e a citação das leituras relevantes; b)
procedimentos da pesquisa de campo – são os nomes das pessoas envolvidas na
pesquisa, o local da pesquisa, as pessoas para contato, o cronograma das
atividades de coleta de dados, a agenda das entrevistas e a lista dos recursos
materiais necessários para a coleta de dados; c) Questões do estudo de caso – são
perguntas e lembretes relacionados com as categorias a serem observadas em cada
dimensão de análise para orientação do pesquisador no momento da observação e
entrevista; d) e por fim, um Guia para o relatório final do estudo de caso – um
esboço do que se espera ser alcançado com a pesquisa (YIN, 2010). O protocolo de
estudo de caso dessa pesquisa é apresentado no Apêndice 01.
As informações obtidas por cada instrumento de coleta foram organizadas em
um banco de dados específico e preparadas para auxiliar a elaboração do relatório
final da pesquisa. Os principais documentos foram digitalizados e separados por
temas de interesse, as entrevistas foram estruturadas com perguntas orientadoras
para cada tipo de público entrevistado (Apêndice 02) para serem gravadas e
transcritas, os questionários (Apêndice 03) foram tabulados e organizados
estatisticamente em um único documento e as observações de campo foram
gravadas e digitadas em um relatório detalhado, descrevendo todas as atividades e
discussões realizadas em cada dia de reunião, e sintetizadas em um protocolo de
observação com as principais notas descritivas e reflexivas a cerca do observado.
Depois de organizado os dados buscou-se obter um significado global das
informações obtidas em cada fonte de evidência coletada. Em seguida, iniciou-se
uma análise detalhada com um processo de codificação dos dados coletados para
segmentar os principais parágrafos, sentenças ou diálogos em categorias, de acordo
com o modelo de análise explicitado no item 1.3 (Quadro 03).
Para auxiliar na credibilidade e precisão da análise, foi realizada, por outras
pessoas não envolvidas diretamente na pesquisa, a revisão de possíveis erros
cometidos nas transcrições das entrevistas e reuniões e a verificação do processo
de codificação para certificar a não ocorrência de desvios de significados durante a
segmentação do texto em categorias de análise. Todas as informações transcritas,
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organizadas e agrupadas por temas e categorias serviram para a descrição do caso
e interpretação das conclusões da pesquisa.
Para garantir a validade qualitativa da pesquisa, ou seja, se as conclusões
aferidas são precisas do ponto de vista do pesquisador, do participante ou do leitor
do relato (CRESWELL; MILLER, 2000), foram utilizadas algumas estratégias
metodológicas, tais como: a) combinação de diferentes fontes de informação para
embasamento dos resultados da pesquisa; b) utilização de uma rica e densa
descrição para comunicação dos fatos e resultados encontrados; c) verificação das
conclusões do estudo com os sujeitos analisados na pesquisa, objetivando obter
uma maior aproximação da interpretação dos resultados com a realidade vivenciada
pelos participantes da pesquisa; e d) disposição de um tempo mais prolongado na
pesquisa de campo no intuito de obter um entendimento mais profundo a cerca do
fenômeno estudado.

2.4 Limitações da pesquisa
A pesquisa qualitativa foi realizada em um único CODETER de Santa
Catarina. Por conta disso, a proposição de estratégias e metodologias participativas
e a identificação de oportunidades e limites para a prática da coprodução do bem
público foi feita tomando-se como base um contexto territorial bem específico.
Assim, não é intuito desta pesquisa identificar estratégias e metodologias que sirvam
de modelo a ser empregado em todos os CODETER de Santa Catarina, uma vez
que as situações mudam muito, dependendo do contexto analisado.
Além disso, o foco do estudo foi dado em uma única instância do CODETER
da Serra Catarinense. O público alvo se restringe aos 52 membros do Núcleo
Gestor, em um universo de 116 participantes titulares do CODETER Serra
Catarinense. Desta forma, poder-se-á deixar de analisar aspectos importantes que
foram deliberados por diferentes atores em outras instâncias do Colegiado.
Outra limitação importante se refere ao fato do pesquisador não conhecer a
região previamente, já que nunca morou no Planalto Serrano Catarinense. O
pesquisador é natural de Brasília/DF e há nove anos reside em Florianópolis.
Porém, para lidar com essa limitação foi feito um amplo levantamento bibliográfico
prévio, visando familiarizar o pesquisador com o contexto da pesquisa antes e
durante a ida a campo.
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A distância entre a região pesquisada e a residência do pesquisador também
foi uma limitação para o estudo. Por conta disso, a aplicação das técnicas de coleta
de dados tornou-se uma tarefa mais difícil de ser realizada. Existiram dificuldades,
por exemplo, para aplicação dos questionários aos membros do Núcleo Gestor do
CODETER da Serra Catarinense. Muitos representantes não compareceram às
reuniões, na época pesquisa. Por isso, optou-se por enviar os questionários por
meio eletrônico. Porém, poucas respostas foram dadas. Ademais, alguns
representantes sequer possuíam email. Quanto à aplicação das entrevistas, também
ocorreram dificuldades de agenda para entrevistar alguns atores estratégicos. Por
conta da distância e do tempo limitado para a coleta dos dados, alguns atores
importantes do contexto institucional em que o CODETER está inserido, não foram
devidamente entrevistados.
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CAPITULO 3 – CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DA PESQUISA: O
ESTADO DE SANTA CATARINA E A REGIÃO DA SERRA CATARINENSE

Neste

capítulo

serão

abordadas

as

características

históricas,

socioeconômicas e políticas do estado de Santa Catarina, e de forma mais
específica do território analisado da Serra Catarinense. Na primeira parte serão
abordados estudos e análises sobre a formação econômica de Santa Catarina,
fazendo, ao final, uma crítica ao chamado modelo catarinense de desenvolvimento,
difundido pelos “desenvolvimentistas” a partir da década de 1960. Na segunda parte,
serão apresentados e analisados alguns dados históricos e socioeconômicos do
estado e da Serra Catarinense, abordando de forma mais específica alguns dilemas
e dificuldades a respeito da atual crise do setor agropecuário e das desigualdades
políticas, espaciais, sociais e econômicas existentes na região de estudo. Na parte
final, será descrita a estratégia da SDT/MDA de incentivar, articular e apoiar
iniciativas da sociedade civil e dos poderes públicos para criação e consolidação de
“institucionalidades” territoriais

participativas

para fomentar o

debate

e

o

planejamento de projetos e ações, em prol do desenvolvimento sustentável dos
territórios rurais em Santa Catarina. Em particular, buscaremos explicitar as políticas
e diretrizes que nortearam a implantação do território da Serra Catarinense e do
CODETER.

3.1 Considerações sobre o modelo catarinense de desenvolvimento
Antes de aprofundar a análise do caso do CODETER da Serra Catarinense, é
importante situar o contexto do “modelo catarinense de desenvolvimento”. Algumas
especificidades na forma como ocorreu o desenvolvimento em Santa Catarina, como
o tipo de colonização, presença significativa do cooperativismo e associativismo,
experiências diversas de integração da agricultura familiar com o agronegócio e a
descentralização e diversificação de pólos de desenvolvimento econômico, ajudam a
explicar as suas peculiaridades (também presentes no caso em estudo) e o porquê
da pequena produção familiar, a policultura e o empreendedorismo coletivo terem
dado mais certo em Santa Catarina do que nos restante do país.
Contudo, apesar dessas especificidades, no geral, o desenvolvimento de
Santa Catarina acompanhou as grandes tendências do processo de crescimento
brasileiro, ou seja, um desenvolvimento focado essencialmente na dimensão
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econômica que trouxe benefícios principalmente para grupos de organizações bem
estruturadas e consolidadas economicamente e que contribuiu para acentuar ainda
mais as desigualdades socioeconômicas das regiões. (SCHMIDT et. al, 2002;
MICHELS, 1998).
As peculiaridades da sociedade catarinense já deram origem a diversos
estudos e análises interpretativas sobre a formação econômica do estado. Em
síntese, os estudos sobre o desenvolvimento15 de Santa Catarina podem ser
divididos

em

três

correntes

teóricas

de

pensamento:

os

Periféricos;

os

“Schumpeterianos”; e os Desenvolvimentistas (MICHELS, 1998; GOULARTI FILHO,
2007). Os periféricos buscam explicar a evolução histórico-econômica de Santa
Catarina, baseando-se em uma lógica de relação centro-periferia. Para eles, o
desenvolvimento catarinense sempre foi dependente do centro econômico do país,
em especial do eixo Rio - São Paulo. A economia de Santa Catarina seria periférica,
porque a demanda externa do centro (indústria e mercado do Sudeste do Brasil)
determinaria a sua estrutura de produção (MICHELS, 1998). Entre os principais
precursores dessa corrente, destacam-se os trabalhos de Etienne Luiz Silva e do
Centro de Assistência Gerencial de Santa Catarina (CEAG) 16.
Os “Schumpeterianos” atribuem aos empresários catarinenses, sobretudo os
de descendência germânica e italiana, a responsabilidade pelo processo de
industrialização do Estado. Para eles, o desenvolvimento de Santa Catarina se deu
graças à iniciativa empreendedora e inovadora do imigrante-empresário, cuja
característica básica foi o pioneirismo (MICHELS, 1998). Essa corrente de
pensamento baseada teoricamente em Joseph A. Schumpeter17 ganhou força nos
estudos sobre a historiografia econômica catarinense devido ao sucesso de diversos
grupos de origem europeia, cujas histórias de vida de seus fundadores confundiamse com o sucesso de suas empresas. Como exemplo desses empreendedores
15

Desenvolver neste caso entende-se por Industrializar. Estas abordagens teóricas privilegiam
estritamente a formação econômica de Santa Catarina, focando de forma mais específica na
evolução econômica de empresas, regiões ou do estado. Os estudiosos destas correntes teóricas não
se preocupavam em oferecer uma abordagem mais ampla e crítica acerca da realidade catarinense,
analisando os múltiplos aspectos da história política, econômica e social de Santa Catarina que
contribuíram para seu desenvolvimento.

16

CEAG. “Evolução Histórico-Econômica de Santa Catarina – Estudos das alterações estruturais
(Séc. XVII-1960). Florianópolis. Imprensa Universitária, UFSC. 1980

17

O autor analisa a economia a partir de ciclos econômicos. A criação de um novo ciclo se daria a
partir das inovações tecnológicas introduzidas por empresários empreendedores. SCHUMPETER,
Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Econômico. São Paulo. Abril Cultural. 1982
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catarinense, tem-se: Attilio Fontana, da Sadia; Saul Brandalise, da Perdigão;
Diomicio Freitas, da Cecrisa; Maximiliano Gaidzinski, da Eliane; Herman Hering, da
Hering; Albano Schmidt, da Tupy; e João Hansen, da Tigre (GOULARTI FILHO,
2007). Os precursores desta corrente tentavam desassociar a industrialização
catarinense da economia nacional. Para eles, a economia catarinense desenvolveuse a partir de determinantes internos, dependendo apenas de forma secundária do
Centro Econômico brasileiro. Primeiro, no mercado regional e estadual, e, depois, no
nacional. A indústria surgiria primeiramente para atender o mercado local, e somente
depois o seu excedente seria comercializado no mercado nacional (MICHELS,
1998). Entre os principais autores dessa corrente, destacam-se os trabalhos de
Idaulo José da Cunha, Maria Luiza Renaux Hering, Ondina Pereira Bossle e Ady
Vieira Filho.
Os Desenvolvimentistas também atribuem o desenvolvimento de Santa
Catarina em grande parte aos imigrantes - empresários. Porém, eles enfatizam a
necessidade de intervenção do Estado na economia, por meio de planejamento,
criação de infraestrutura, crédito e educação, para auxiliar a ação do empresário
catarinense na industrialização do estado. Os desenvolvimentistas foram ideólogos e
burocratas do aparelho estatal catarinense (MICHELS, 1998). Eles participaram
ativamente em diversos governos estaduais, especialmente a partir dos anos 1960,
sendo

os

responsáveis

pela

constituição

do

modelo

catarinense

de

desenvolvimento. Uma das premissas deste modelo catarinense era a existência de
empresários empreendedores e inovadores capazes de fomentar o desenvolvimento
econômico local. Aliado a isto estava a vontade e aptidão de trabalhadores locais e
de pequenos proprietários rurais catarinenses em contribuir para o alcance do
desenvolvimento

estadual,

mais

notadamente

no

setor

industrial.

Os

desenvolvimentistas defendem este modelo catarinense dizendo ser a luz no final do
túnel do desafio do desenvolvimento nacional (MICHELS, 1998). Entre os principais
precursores dessa corrente, destacam-se os trabalhos de Alcides Abreu, Fernando
Marcondes de Mato e Paulo Fernando Lago.
A crítica que se faz ao chamado “modelo catarinense de desenvolvimento” é
que a distribuição de terras e acumulação de renda em Santa Catarina, no geral,
aconteceu da mesma forma que em outros estados, isto é, de um lado um pequeno
número de grupos econômicos com grandes posses, e de outro, pequenas
empresas e propriedades rurais com pequena participação social e econômica no
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desenvolvimento do estado (MICHELS, 1998). Santa Catarina está longe de se
constituir num estado onde as desigualdades, relações de poder e dominação
inexistam, ou sejam menores que em outros estados do Brasil. Segundo dados de
Ferreira Filho, em 1960, os 10% mais pobres da população ganhavam 2,6% da
renda global gerada e distribuída; em 1970, caiu para 1,8% e, em 1980, ganhavam
somente 1,3%. Enquanto os 10% mais ricos, nos mesmos anos, concentravam
30,9%; 34,4% e 37,5% da renda estadual, respectivamente (apud. MICHELS, 1998).
Existem também grandes desigualdades socioeconômicas entre as regiões do
estado (THEIS, 2010). Esses dados reforçam a tese de que o modelo de
desenvolvimento adotado em Santa Catarina contribuiu para acentuar as
desigualdades no estado.
Para Michels (1998),
O suposto modelo catarinense de desenvolvimento é, na verdade, mais um
argumento de marketing, uma ideologia desenvolvida pela elite catarinense
para falsear uma realidade socioeconômica excludente, concentradora, na
qual o empresariado, particularmente os grandes grupos, apoderam-se do
aparelho estatal para, através dele, ampliar o seu enriquecimento privado.
(MICHELS, 1998, pág. 151).

Evidencia-se, então, que apesar do estado de Santa Catarina possuir
algumas especificidades que o diferem do restante do país, no geral, o seu
desenvolvimento seguiu a mesma tendência que norteou o crescimento brasileiro.
Esta tônica economicista, centralizadora e pouco participativa da forma de conceber
o desenvolvimento persistiu até o inicio da década de 1990.
A seguir serão apresentados alguns dados sobre as zonas rurais de Santa
Catarina e mais especificamente sobre a Serra Catarinense que contribuirão para
colocar à prova essa tese defendida, bem como para auxiliar na compreensão e
análise dos resultados buscados nesta dissertação.

3.2 Dilemas do desenvolvimento rural em Santa Catarina
O Estado de Santa Catarina é o menor Estado da região Sul do Brasil. Sua
área representa aproximadamente 1% do território nacional. Segundo dados do
Censo 2010, publicado no DOU do dia 04/11/2010, o Estado possui uma população
residente de 6.178.603 habitantes, cerca de 3% do total brasileiro. Contudo, “o
impacto de sua economia é expressivo no plano nacional” (ANDION, 2007, pag.163).
O Produto Interno Bruto (PIB) de Santa Catarina é o sexto maior entre os estados
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brasileiros. A economia catarinense movimentou R$ 123,25 bilhões em 2008, o que
corresponde aproximadamente a 4% do PIB nacional. Com relação ao PIB per
capita, Santa Catarina ocupa o quarto lugar no Brasil com R$ 20.368,64, perdendo
apenas para o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2010).
Com relação aos indicadores sociais, o estado de Santa Catarina apresenta o
menor índice de desemprego do país (5,7%), a maior proporção de trabalhadores
assalariados com carteira assinada (84,2%), a menor proporção da população em
situação de pobreza (12,1%), a terceira menor taxa de mortalidade infantil (perdendo
apenas para o Distrito Federal e empatado com São Paulo) e analfabetismo
(perdendo para o Distrito Federal e Rio de Janeiro), entre outros (IPEA, 2005).
Estes dados apresentam as médias do estado de Santa Catarina, que são
bem maiores comparadas às médias nacionais, porém ao realizar uma analise
regional, constata-se a existência de grandes disparidades socioeconômicas entre
as diversas regiões do estado (THEIS, 2010). Somente para exemplificar estas
disparidades, a média estadual do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)18 é de
0,822, ocupando a 2ª posição no ranking dos estados brasileiro. Enquanto a média
do IDH municipal na região analisada da Serra Catarinense é de 0,749, índice
próximo a média do estado de Roraima que ocupa a 13º posição no ranking
brasileiro, num total de 27 estados. (PNUD, 2000)
Segundo dados coletados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento
Agrícola (CEPA) da Epagri, Santa Catarina exporta 2,5% da produção mundial de
carne de frango, participando com 70% do total das exportações brasileiras no setor.
A suinocultura também tem um importante peso na economia do estado, sendo
responsável por 0,7 da produção mundial e participando com 75% das exportações
brasileiras de carnes suínas (apud. ANDION, 2007). Entretanto, em 2007, a
atividade econômica de maior peso em Santa Catarina não foi a agropecuária, mas
a de serviços (comércio, intermediação financeira, administração pública e outras).
Este setor participou com 57,1% do PIB estadual, enquanto a indústria participou
com 35,7% e a agropecuária somente com 7,2% neste ano (ZOLDAN, 2010).
18

Este índice se caracteriza por combinar três componentes básicos do desenvolvimento humano: 1)
Longevidade, medida pela esperança de vida ao nascer (condições de saúde da população,
expectativa de vida, número de leitos de hospitais e outros); 2) Educação, medida pela taxa de
alfabetização de adultos combinada com a taxa de matrícula nos três níveis de ensino); e 3) Renda,
medida pelo PIB per capita ajustado ao custo de vida local através da metodologia conhecida como
Paridade do Poder de Compra – PPC (SEBRAE, 2010)
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Comparando com os dados de 1995, a agropecuária perdeu 1,9% de participação
na economia estadual. Essa tendência vem ocorrendo também em nível nacional e
nas demais economias avançadas, já que os setores mais dinâmicos, em especial o
setor de serviços, tendem a agregar mais valor.
A agropecuária catarinense perdeu participação também quando comparado
ao total produzido no país, passando de 5,5% em 1995 para 5,2% em 2007
(ZOLDAN, 2010). Em 1995, Santa Catarina era o sexto maior Estado em produção
agropecuária do Brasil, porém, em 2007, já havia perdido colocação para o estado
de Mato Grosso, passando, então, para a sétima posição. Neste mesmo ano, a taxa
de crescimento acumulado do volume agropecuário em Santa Catarina foi de 53,5%,
enquanto a média de crescimento da agropecuária nacional foi de 58,4%. Ou seja, a
agropecuária catarinense cresceu num ritmo menor que à agropecuária nacional
(ZOLDAN, 2010). Estes dados revelam que está ocorrendo um enfraquecimento
preocupante neste setor, cuja atividade representa a mais importante fonte de
emprego e renda para a vasta maioria dos municípios catarinenses, especialmente
nas zonas rurais.
Segundo os autores Vellozzo, Cazella e Dortzbach (2004), Santa Catarina é
um estado eminentemente rural. Dos 293 municípios do estado, somente 33 são
urbanos, 26 são ambivalentes e 234 são rurais, ocupando, respectivamente, 12%,
8% e 80% da área total do território catarinense (VELLOZO; CAZELLA;
DORTZBACH, 2004).
Conforme pode ser observado na Tabela 01, 72,01% dos municípios
catarinenses possuem menos de 15.000 habitantes e agrupam 20,56% da
população total do estado. Quase metade da população do Estado (42,51%) reside
em municípios com menos de 50.000 habitantes. Esta grande parcela da população
depende fortemente do desempenho das atividades agropecuárias. Verifica-se, na
Tabela 2, que a participação agropecuária no movimento econômico local é bastante
significativa em quase 80% dos municípios catarinense.
TABELA 1 - SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES
2000/2010
POPULAÇÃO

2000
Número de
municípios

% dos
município
s

2010
%
Populaçã
o total

Número
de
município

% dos
município
s

% População
total

85
s
Menos de
15.000
15.001 a
30.000
30.001 a
50.000
50.001 a
100.000
Mais de
100.000
TOTAL

224

76,45%

25,84%

211

72,01%

20,56%

33

11,26%

12,51%

41

13,99%

13,34%

16

5,46%

11,77%

14

4,78%

8,61%

10

3,41%

11,95%

15

5,12%

15,17%

10

3,41%

37,93%

12

4,10%

42,32%

293

100,00%

100%

293

100,00%

100%

Fonte: Censo Demográfico 2000 e 2010, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

TABELA 2 - PARTICIPAÇÃO AGROPECUÁRIA NO MOVIMENTO ECONÔMICO
DOS MUNICIPIOS CATARINENSES
População

Menos de
15.000
15.001 a
30.000
30.001 a
50.000
50.001 a
100.000
Mais de
100.000
TOTAL

Participação
agropecuária no
mov. Econômico
(R$)
média/municípios

Número de
municípios

População Rural

População
Total

Número de
estabelecimentos
agropecuários

224

689.182

1.377.108

140.593

58,73

33

167.500

667.072

31.156

25,88

16

86.284

628.067

11.792

11,61

10

90.232

637.819

11.688

11,95

10

102.799

2.023.218

8.137

3,95

293

1.135.997

5.333.284

203.346

14,9

Fonte: Anuário Estatístico de Santa Catarina – 2000. Secretaria de Estado do Planejamento e
Fazenda SC.

Cabe ressaltar que existe uma presença significativa da agricultura familiar
no Estado. Segundo a Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais, os agricultores familiares são aqueles que
praticam atividades no meio rural atendendo, simultaneamente, aos seguintes
requisitos: 1) Não detém, a qualquer título, área maior do que quatro módulos
fiscais19. 2) Utilizam predominantemente mão de obra da própria família nas

19

Módulo fiscal é uma unidade de medida fixada diferentemente para cada município de acordo com
a Lei nº 6.746/79, que leva em conta: o tipo de exploração predominante no município; a renda obtida
com a exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora não
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atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. 3) Têm renda
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao
próprio estabelecimento ou empreendimento. 4) Dirigem seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família (BRASIL, 2006).
De acordo com dados retirados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006), 87%
dos estabelecimentos agropecuários catarinenses são familiares. Este valor faz de
Santa Catarina um dos estados com maior percentual de agricultores familiares do
Brasil (MATTEI, 2010). Entretanto, os estabelecimentos familiares não ocupam nem
metade da área agrária total do Estado. Os estabelecimentos não-familiares, que
representam apenas 13% do total dos estabelecimentos rurais, ocupam 56% da
área total do Estado (Ver Tabela 3). Outros dados reforçam ainda mais a tese de
que um pequeno número de estabelecimentos concentra grande parte da área total
de Santa Catarina. Analisando a Tabela 04 verifica-se, por exemplo, que somente
451 estabelecimentos de 1000 hectares ou mais (que representam apenas 0,2% do
total de estabelecimentos agropecuários) detém 17,9% da área total. Isto representa
quase a mesma área que 125.801 estabelecimentos de menos de 20 hectares (ou
65% do total de estabelecimentos). Portanto, a partir destes dados, observa-se que
ainda persistem graves desigualdades referentes à distribuição da posse de terra no
meio rural catarinense. Este processo de concentração de terras trouxe problemas
sociais ao estado, como o surgimento de um grande contingente de “sem terras” e
assentados da reforma agrária (SCHMIDT et. al, 2002).

TABELA 3 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS POR TIPO DE
AGRICULTURA – SANTA CATARINA – 2006
Tipo de Agricultura

Familiar

Estabelecimentos Agropecuários
Número

%

Área (ha)

%

168.544

87

2.645.088

43,8

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; conceito de propriedade
familiar. Na região Sul, um módulo Fiscal varia de 5 a 40 hectares. Atualmente, o módulo fiscal
serve de parâmetro para a classificação fundiária do imóvel rural quanto a sua dimensão, de
conformidade com art. 4º da Lei nº 8.629/93, sendo o minifúndio imóvel rural de área inferior a 1 (um)
módulo fiscal; pequena propriedade: imóvel rural de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro)
módulos fiscais; média propriedade: imóvel rural de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze)
módulos fiscais; grande propriedade: imóvel rural de área superior a 15 (quinze) módulos fiscais.
Fonte: www.incra.gov.br

87
Não Familiar

25.119

13

3.395.047

56,2

Total

193.663

100

6.040.134

100

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006

TABELA 4 - PARTICIPAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS POR GRUPO DE
ÁREA TOTAL – SANTA CATARINA – 2006
Grupos de Área Total

Estabelecimentos

(ha)

Agropecuários

Participação %

Número

Área (ha)

Número

Área

Menos de 10

69.390

334.174

35,8 %

5,5 %

De 10 a menos de 20

56.441

787.246

29,1%

13,0%

Total menos de 20

125.801

1.121.420

65,0%

18,6%

De 20 a menos de 50

45.310

1.339.355

23,4%

22,2%

10.723

715.747

5,5%

11,8%

4.124

553.603

2,1%

9,2%

2.389

726.642

1,2%

12,0%

743

501.851

0,4%

8,3%

451

1.081.517

0,2%

17,9%

4.122

-

2,1%

-

193.633

6.040.135

100%

100%

De 50 a menos de
100
De 100 a menos de
200
De 200 a menos de
500
De 500 a menos de
1000
1000 e mais
Produtor sem área
ou declaração
Total Geral

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006

As Tabelas 05 e 06 também trazem dados bem interessantes sobre a
agricultura familiar no estado. Conforme dados da Tabela 05, a agricultura familiar é
responsável

por

64%

do

valor

total

da

produção

dos

estabelecimentos

agropecuários do estado, isto é, quase 2/3 do valor bruto total. Ainda, se
verificarmos alguns produtos de forma isolada, o percentual de participação da
agricultura familiar no total da produção torna-se ainda maior. Analisando a Tabela
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06 temos, por exemplo, que a agricultura familiar participa com 87% do valor total de
produção de leite no estado. No caso da mandioca, o percentual sobe ainda mais,
representando 93% de participação dos agricultores familiares no valor total de
produção.

TABELA 5 - ESTABELECIMENTOS COM PRODUÇÃO NO ANO E VALOR DA
PRODUÇÃO, POR TIPO DE AGRICULTURA - SANTA CATARINA - 2006
Estabelecimentos

Tipo de Agricultura

Valor da Produção

Agropecuários
Número

Participação %

Milhões de R$

Participação %

Familiar

155.780

88

5.678,00

64

Não Familiar

22.171

12

3.196,00

36

Total

177.951

100

8.874,00

100

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006

TABELA 6 - PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TOTAL DA
PRODUÇÃO OU REBANHO - SANTA CATARINA, 2006
Produtos

Total de Santa Catarina

Total da Agricultura Familiar
Produção

Nº de

Produção

Nº de

% do

estabelecimentos

ou rebanho

estabelecimentos

Total

Arroz¹

8030

846,4

6.959

87

539,9

64

Feijão¹

43.090

185,2

38.884

90

135,9

73

Mandioca¹

30.290

597,0

27.605

91

555,2

93

Milho¹

105.586

4.110,2

94.712

90

3.145,5

77

Soja¹

9.860

714,1

7.389

75

214,9

30

Trigo¹

1.351

97,7

895

66

16,6

17

Bovinos²

147.338

3,1 88

129.254

88

2,0

65

Suínos²

82.324

6,6

73.715

90

4,4

67

Frango²

111.362

216,4

99.996

90

146,7

68

Leite³

89.043

1, 394

80.574

90

1,21

87

ou
rebanho

% do
Total

89
¹Mil toneladas, ² Milhões de cabeças e ³Bilhão de li tros
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006

Analisando conjuntamente os dados apontados acima é possível afirmar, sem
sombra de dúvidas, que a agricultura familiar tem um papel central nas dinâmicas de
desenvolvimento

das

zonas

rurais

catarinenses.

A

participação

dos

estabelecimentos familiares é muito expressiva no total do estado, tanto no valor
numérico quanto no volume de produção agropecuária. Entretanto, é possível
identificar claramente uma diferenciação socioeconômica dentro do grupo dos
agricultores familiares em Santa Catarina. Utilizando-se de dados estatísticos do
IBGE (1997), constatou-se que: (1) somente 9,7% dos estabelecimentos agrícolas
familiares são considerados consolidados, isto é, possuem um valor agregado20 para
cada membro economicamente ativo da família superior a três salários mínimos por
mês; (2) 32,76% situam-se na categoria “em transição”, cujo valor agregado
encontra-se entre um e três salários mínimos; e (3) 51,9%, ou seja, a maioria dos
agricultores familiares, estão enquadrados na categoria “periférica” cujo valor
agregado está abaixo de um salário mínimo (apud. MUSSOI, 2002). Este claro
processo de exclusão socioeconômico que os agricultores familiares enfrentam até
hoje é consequência de mais de três décadas de hegemonia de um modelo de
desenvolvimento
prioritariamente

centrado
os

no

agricultores

crescimento
melhores

econômico,
estruturados

que
e

beneficiou
consolidados

economicamente.
Essa desigualdade verificada no meio rural catarinense traz sérias
consequências para o desenvolvimento do Estado, já que o agricultor periférico
(representando a grande maioria dos agricultores familiares catarinenses) sem
condição de prover sustento para sua família, acaba sendo obrigado a trabalhar fora
de seu estabelecimento rural para terceiros ou até mesmo a vender a sua
propriedade para outros agricultores mais consolidados financeiramente, migrando
para os grandes centros urbanos em busca de melhores oportunidades. O fenômeno
do êxodo rural pode ser verificado pela redução da população rural ao longo dos
anos em Santa Catarina (Tabela 7).
TABELA 7 – POPULAÇÃO URBANA E RURAL SANTA CATARINA – 1950 – 2007

20

“Valor Agregado” é o resultado do valor bruto da produção menos as despesas efetivas para a
produção dos bens comercializados (Mussoi, 2002)
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Mil Pessoas

Ano

Participação %

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

1950

362,7

1.197,8

1.560,5

23,2

76,8

100

1960

695,3

1.451,6

2.146,9

32,4

67,6

100

1970

1266,7

1.663,7

2.930,4

43,2

56,8

100

1980

2.201,4

1.486,3

3.687,7

59,7

40,3

100

1991

3.208,5

1.333,5

4.542,0

70,6

29,4

100

1996

3.565,1

1.310,1

4.875,2

73,1

26,9

100

2000

4.217,9

1.138,4

5.356,4

78,7

21,3

100

2007

4.831,0

1.035,2

5.866,3

82,4

17,6

100

Fonte: IBGE - Censos Demográficos e Contagem da População (1996 e 2007). Elaborado por
MARCONDES (2010). Nota: A contagem da População em 2007 foi realizada nos municípios com até
160 mil habitantes e em outros 21 municípios acima desse limite populacional. Em Santa Catarina
não houve pesquisa nos municípios de Blumenau, Criciúma, Florianópolis, Joinville e São José, que
tiveram apenas as suas populações totais estimadas, sem divisão urbana e rural. A divisão urbana e
rural apresentada nesta tabela foi estimada pela Epagri/Cepa.

Além disso, a população rural está envelhecendo cada vez mais. De acordo
com a Tabela 08, 61,6% dos estabelecimentos rurais são dirigidos por pessoas com
45 anos ou mais, e apenas 1,9 são dirigidos por pessoas de até 25 anos de idade
(MARCONDES, 2010). Os jovens sem oportunidades concretas no meio rural
migram do interior do estado para os grandes centros urbanos, provocando uma
concentração populacional cada vez maior nos pólos econômicos do estado,
principalmente do litoral (fenômeno da “litoralização”). Com isso ampliam-se as
periferias urbanas, agravando ainda mais os problemas sociais dentro dos espaços
urbanos.
TABELA 8 – IDADE DOS DIRIGENTES DOS ESTABELECIMENTOS
AGROPECUÁRIOS EM SANTA CATARINA – 2006
IDADE DOS DIRIGENTES

TOTAL

%

< 25

3.732

1,9

25 < 35

21.886

11,3

35 <45

48.898

25,2

45 <55

53.497

27,6

55 <65

40.595

21,0

65 e mais

25.125

13,0

Total

193.663

100

(ANOS)
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Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006. Elaborado por MARCONDES (2010)

Crescem também as desigualdades sócio-espaciais entre as diferentes
regiões do estado. De acordo com Theis (2010), há grandes disparidades
socioeconômicas entre as microrregiões21 do estado de Santa Catarina. Dentre as
vinte microrregiões existentes no estado, apenas oito (Florianópolis, Joinville,
Blumenau, Chapecó, Itajaí, Tubarão, Criciúma e Joaçaba) concentram quase 70%
da População Economicamente Ativa (PEA) do estado, restando menos de 1/3 da
PEA para ser dividido entre as demais 12 microrregiões (THEIS, 2010). Notam-se
também grandes disparidades na distribuição do PIB per capita entre as
microrregiões, de acordo com o gráfico abaixo, “as oito maiores economias regionais
passam a concentrar 76% do PIB estadual” (THEIS, 2010, pag. 83).
FIGURA 2 – PIB PER CAPITA POR MICRORREGIÃO DE SANTA CATARINA
Florianopolis;
13%

Outros; 24%
Joinville; 19%
Tubarão; 4%
Criciuma; 5%

Joaçaba; 6%

Itajai;
10%

Blumenau; 13%

Chapecó; 6%

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2005); Elaborado por THEISS (2010).

Evidencia-se, então, que a atual crise do setor agropecuário no estado
provocou um aumento ainda maior das disparidades socioeconômicas entre os
territórios de Santa Catarina e uma maior dicotomia entre os espaços urbanos e
rurais, já que este setor representa uma das mais importantes fontes de emprego e
renda para a grande maioria dos municípios catarinenses. A agricultura familiar,
além de ser uma atividade de grande peso para economia do estado, pode servir
também como uma estratégia para diminuição das desigualdades entre as diversas
21

De acordo com a fonte utilizada pelo autor (IBGE, 1990), o território de Santa Catarina está dividido
em 20 microrregiões: São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Joaçaba, Concordia, Canoinhas, São
Bento do Sul, Joinville, Curitibanos, Campos de Lages, Rio do Sul, Blumenau, Itajaí, Ituporanga,
Tijucas, Florianópolis, Tabuleiro, Tubarão, Criciúma e Araranguá.
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regiões do estado, e assim fortalecer o desenvolvimento socioeconômico de Santa
Catarina e de suas regiões rurais, como é o caso da Serra Catarinense.
A seguir serão descritas e detalhadas as características históricas e
socioeconômicas dessa região, foco desse estudo.

3.3 Caracterização histórica e socioeconômica do território da Serra
Catarinense
A Serra Catarinense é considerada uma das regiões mais frias do Brasil, com
predominância de um clima Mesotérmico úmido, com temperatura média 16°C.
Registra-se também a incidência de um inverno rigoroso com temperaturas abaixo
de 0°C (SEBRAE, 2010). A região serrana possui um f orte perfil agrícola, com
destaque estadual para as produções de maçã, milho, feijão e batata-inglesa. Além
dessas culturas, a região possui uma forte produção de madeiras de reflorestamento
(pinus e eucaliptus), o que contribui para a consolidação da região como um dos
pólos especializados nos segmentos de móveis, papel e celulose (SEBRAE, 2010;
ANDION, 2007).
O território da Serra Catarinense é composto por dezoito municípios e duas
SDR (Lages e São Joaquim) e abrange uma área total de 16.085 Km2,
representando aproximadamente 17% da superfície de Santa Catarina (PTDRS,
2011). O território é dividido em duas microrregiões: Lages, composto por doze
municípios22 e São Joaquim, composto por seis municípios23.
Conforme pode ser observado na Tabela 09, enquanto a população total do
estado cresceu 16,68%, a população do território decresceu 0,34% no período
compreendido entre 2000 e 2010. Além disso, mais da metade dos municípios do
território apresentaram taxa negativa de crescimento populacional. No entanto,
analisando separadamente as microrregiões, observamos que São Joaquim
apresentou um crescimento populacional de 7,39%, enquanto Lages decresceu
ainda mais (-1,97%). Apenas o município de Urupema da microrregião de São
Joaquim apresentou uma taxa negativa de crescimento (-1,78). Na microrregião de
Lages, nove de seus doze municípios, ou seja, 75% apresentaram taxas negativas,
sendo que os que apresentaram as maiores taxas de decréscimo foram: Anita

22

Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto,
Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta e São José do Cerrito.
23
Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema.
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Garibaldi (-16,02%), Correia Pinto (-13,11%), Cerro Negro (-12,52%) e São José do
Cerrito (-10,78).
Ainda analisando a tabela 09, observa-se que o território da Serra
Catarinense possui uma alta taxa de concentração populacional. Apenas quatro
municípios concentram 74% da população total do território: Lages (156.737), São
Joaquim (24.812), Otacílio Costa (16.348) e Correia Pinto (14.794). Lages é o
município que possui maior concentração populacional e densidade demográfica,
respectivamente 54,7% e 58,3%. O restante dos municípios não chega nem a
ultrapassar 11.000 habitantes, sendo que destes, oito municípios, 45% do total de
municípios do território, possuem menos de 5.000 habitantes. Observa-se também
que a densidade demográfica do território (17,6 hab./km²) está menor que a média
nacional (22,3 hab./km²) e bem abaixo da média do estado (65,5 hab./km²).
TABELA 9 – POPULAÇÃO TOTAL, VARIAÇÃO POPULACIONAL, ÁREA E
DENSIDADE DEMOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DA SERRA CATARINENSE 2000 a 2010
2000
2010
Total
Total
Anita Garibaldi
10.273
8.627
Bocaina do Sul
2.980
3.290
Bom Jardim da Serra
4.079
4.400
Bom Retiro
7.967
8.942
Campo Belo do Sul
8.051
7.486
Capão Alto
3.020
2.753
Cerro Negro
4.098
3.585
Correia Pinto
17.026
14.794
Lages
157.682
156.737
Otacílio Costa
13.993
16.348
Painel
2.384
2.353
Palmeira
2.133
2.376
Ponte Alta
5.168
4.895
Rio Rufino
2.414
2.436
São Joaquim
22.836
24.812
São José do Cerrito
10.393
9.273
Urubici
10.252
10.702
Urupema
2.527
2.482
Microrregião Lages
237.201
232.517
Microrregião São Joaquim
50.075
53.774
TERRITÓRIO
287.276
286.291
Santa Catarina
5.356.360
6.249.682
Sul
25.107.616
27.384.815
Brasil
169.799.170
190.732.694
Fonte IBGE( 2000 e 2010); Baseado no PTDRS(2011)
Município

Variação %
2000-2010
-16,02%
10,40%
7,87%
12,24%
-7,02%
-8,84%
-12,52%
-13,11%
-0,60%
16,83%
-1,30%
11,39%
-5,28%
0,91%
8,65%
-10,78%
4,39%
-1,78%
-1,97%
7,39%
-0,34%
16,68%
9,07%
12,33%

Área
(km2)
589
496
935
1.056
1.027
1.335
417
652
2.644
847
742
292
567
283
1.886
946
1.019
353
10.553
5.532
16.085
95.346
577.214
8.547.404

D.D.
2010
14,6
6,6
4,7
8,5
7,3
2,1
8,6
22,5
58,3
19,2
3,2
8,0
8,5
8,6
13,1
9,8
10,5
7,0
21,75
9,70
17,6
65,5
47,4
22,3
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A Serra Catarinense é um dos territórios com índices de desenvolvimento
mais baixos do estado de Santa Catarina. O território possui “alto índice de
desemprego, analfabetismo, baixo índice de investimento no setor produtivo, êxodo
rural, concentração urbana, entre outros” (PEIXER, 2002, pag. 15). Conforme pode
ser observado na tabela 10, dentre os 18 municípios que apresentam o menor IDH
do Estado de Santa Catarina, oito pertencem ao território da Serra Catarinense,
sendo que três municípios em particular estão entre os sete com menor IDH do
estado: Cerro Negro (292º), Campo Belo do Sul (290º) e Bocaina do Sul (286º).
TABELA 10 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M)
DOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA SERRA CATARINENSE EM ORDEM
CRESCENTE– 2000
MUNICÍPIOS

IDH-M 2000

COLOCAÇÃO ESTADUAL 2000

Lages
Otacílio Costa
Urubici
Urupema
Correia Pinto
São Joaquim
Bom Jardim da Serra
Palmeira
Painel
Anita Garibaldi
Rio Rufino
Bom Retiro
São José do Cerrito
Ponte Alta
Capão Alto
Bocaina do Sul
Campo Belo do Sul
Cerro Negro

0,813
0,804
0,785
0,784
0,772
0,766
0,758
0,755
0,753
0,750
0,736
0,732
0,731
0,727
0,725
0,716
0,694
0,686

73º
108º
181º
187º
210º
226º
239º
244º
246º
254º
275º
279º
281º
283º
284º
286º
290º
292º

Total de municípios do
293
Estado
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil. Nota: O PNUD estabeleceu três faixas para classificar o país ou localidade: 0,000
< 0,499 baixo desenvolvimento humano; 0,500 < 0,799 médio desenvolvimento humano; e 0,800 <
1,000 alto desenvolvimento humano.

A Serra Catarinense também é uma das regiões mais pobres do estado.
Segundo dados extraídos do Censo demográfico (IBGE, 2010), o território possui
286.291 habitantes, destes, 60.616 (21,1%) possuem renda insuficiente, isto é,
ganham menos de um dólar por dia. A média estadual é de 12,42%. Além disso,
cerca de 50% dos habitantes são considerados pessoas pobres. Conforme se
demonstra na Tabela 11, o território possui 28.431 famílias inscritas no Cadastro
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Único24 para Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS), sendo que 13.109 recebem o beneficio do Programa Bolsa Família.

TABELA 11 – NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO
DO MDS E BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Município

Cadastradas

Município

Cadastradas

1235
354

Famílias
PBF
812
204

Otacílio Costa
Painel

848
485

Famílias
PBF
395
202

Anita Garibaldi
Bocaina do Sul
Bom Jardim da
Serra
Bom Retiro
Campo Belo do
Sul
Capão Alto

775

306

Palmeira

115

60

919

387

Ponte Alta

609

277

1.106

715

Rio Rufino

329

183

479

245

1.852

906

Cerro Negro

750

423

1.338

675

Correia Pinto
Lages

1.364
14.634

655
6.104

São Joaquim
São José do
Cerrito
Urubici
Urupema

815
337

412
148

Fonte: Site do MDS: HTTP://aplicações.mds.gov.br\sagi\ascom

A avaliação da qualidade do ensino básico também é considerada baixa no
território. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB)25, dezessete municípios receberam avaliações abaixo ou igual a cinco em
uma escala que vai de zero a dez, sendo zero a pior avaliação e dez a melhor
(TABELA 12).
TABELA 12 – IDEB DOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA SERRA
CATARINENSE
MUNICÍPIO
Anita Garibaldi
Bocaina do Sul
Bom Jardim da Serra
Bom Retiro
Campo Belo do Sul
Capão Alto
Cerro Negro
Correia Pinto
Lages

IDEB
4,2
5,0
4,2
4,3
4,0
3,4
4,5
4,1
4,6

MUNICÍPIO
Otacílio Costa
Painel
Palmeira
Ponte Alta
Rio Rufino
São Joaquim
São José do Cerrito
Urubici
Urupema

IDEB
4,8
4,1
4,6
4,8
4,3
4,3
5,2
4,0
3,9

Fonte: Site do MEC – HTTP://sistemaideb.inep.gov.br/resultado/

24

O Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias
com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total (fonte:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico)
25
O índice é calculado baseando-se nas avaliações do INEP, o SAEB e a Prova Brasil
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Umas

das

razões

para

estes

baixos

índices

de

desenvolvimento

socioeconômico no território da Serra Catarinense é o modelo de desenvolvimento
adotado na região, baseado na concentração de terras e na exploração predatória
da

floresta

de

araucária

ocorrida,

principalmente,

durante

o

período

“desenvolvimentista” brasileiro, entre as décadas de 1940 e 1970.
A presença de grandes latifúndios na região serrana é fruto de uma cultura de
pecuária extensiva, proveniente do processo de ocupação das terras desde a época
da colonização do território. No séc. XVIII, o governo de Portugal distribuía grandes
áreas de terras para criação de gados aos colaboradores e senhorios das colônias,
como estratégia de defesa para assegurar a ocupação e o povoamento da região
contra ameaça de invasão e expansão do território espanhol, acordado no Tratado
de Tordesilhas. A Vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lagens, hoje conhecida
como cidade de Lages, foi fundada por um fazendeiro, acompanhado de sua família
e de inúmeros agregados (escravos e trabalhadores), que desceram da capitania de
São Paulo para o Planalto Serrano no ano de 1766, com a incumbência de iniciar a
povoação na região (LOCKS, 2011).
Paralelamente a isso, crescia a demanda por gado de corte e animais de
carga (muares) na região Sudeste e Nordeste. O povoamento da região serrana
também serviu como ponto de apoio a esse mercado e como caminho estratégico
para passagem do centro produtor principal - Rio Grande do Sul para o centro de
comercialização e consumo - São Paulo (PEIXER, 2002).
Desde seu povoamento até 1940, a atividade econômica predominante na
região serrana girava em torno das grandes fazendas, a partir da produção
extensiva da pecuária. O fazendeiro latifundiário, na figura do “coronel”, exercia
grande poder de dominação sob o contexto político e social da região. (PEIXER,
2002). Esse histórico de mais de 200 anos de predominância das grandes fazendas
e do latifúndio marcam a cultura política serrana que se caracteriza, ainda hoje, pela
existência de práticas clientelistas e paternalistas (“coronelismo”) nas relações
sociais, em diversos níveis (ANDION, 2007).
A partir da década de 1940, a pecuária extensiva entra em declínio na região.
Nesta época, o Brasil vivia um período de desenvolvimento caracterizado por uma
intensa industrialização e urbanização. Com o setor da construção civil em alta, a
madeira passou a ser muito demandada nas principais cidades brasileiras.
Especificadamente na região serrana catarinense, foram os gaúchos do Rio Grande
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do Sul, descendentes de italianos, que inicialmente se deslocaram para lá com o
objetivo de explorar a atividade econômica da madeira. As serrarias se multiplicaram
na região, porém sem preocupação alguma com o reflorestamento das florestas de
araucária que apresentam um ciclo longo para seu aproveitamento (LOCKS, 2011).
Com o esgotamento das reservas florestais de araucárias e a proibição do
corte, no inicio da década de 1970, gerou-se uma profunda regressão econômica na
região (ANDION, 2007). Todo aquele crescimento e progresso que inicialmente a
indústria madeireira trouxe para os centros urbanos, principalmente a Lages, se
converteu em desemprego em massa, ocasionado pelo fechamento das serrarias
localizadas no interior da região serrana, provocando o deslocamento de um grande
contingente de ex-operários da indústria madeireira para as periferias urbanas em
busca de melhores condições de vida. Segundo Peixer (2002), o período conhecido
como o “ciclo da madeira” provocou mudanças significativas no contexto
socioeconômico, e também democrático, da região serrana de Santa Catarina. O
êxodo rural, causado pela estagnação do setor agropecuário e o declínio da
indústria madeireira, provocou uma concentração populacional e polarização das
atividades do território serrano no município de Lages. Os bairros formados em sua
periferia se tornaram quase que verdadeiras cidades, o que agravou ainda mais os
problemas relacionados à moradia, infraestrutura, saúde, educação e transporte no
município (PEIXER, 2002).
Os dados demonstrados na Tabela 13 confirmam o município de Lages como
o pólo receptor do êxodo rural da região e concentrador do crescimento populacional
urbano, principalmente, a partir do declínio do “ciclo da madeira” na década de 1970.

TABELA 13 – CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA DE LAGES – 1940 A
2000
ANO

RURAL

URBANA

TOTAL

% URBANA

1940

18.768

08.558

27.326

3,19%

1950

27.743

15.855

38.598

41,0%

1970

28.407

83.577

111.984

74,6%

1980

24.405

110.283

134.688

81,8%

1991

12.655

138.445

151.100

91,6%

2000

04.086

152.320

156.406

97,3%

2010

2.793

153.944

156.737

98,22%

FONTE: IBGE (2000 e 2010); Baseado em PEIXER (2002)
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Segundo estudos realizados pelo Plano Básico de Desenvolvimento
Ecológico-Econômico em 1999, o êxodo rural é um dos problemas mais
preocupantes na região serrana catarinense. Os pequenos minifundiários vendem a
sua propriedade às pessoas economicamente bem sucedidas da cidade para as
transformarem em opção de investimento (especulação imobiliária) ou em áreas
improdutivas sob a ótica econômica (PEIXER, 2002). Os pequenos proprietários,
então, são obrigados a ocupar as periferias urbanas (principalmente na cidade de
Lages), causando inchaços nos grandes centros e agravando ainda mais os
problemas de pobreza, subemprego e desigualdade social na Serra Catarinense.
Observa-se na Tabela 14 que 82,4% da população total do território
concentra-se nos perímetros considerados urbanos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade (54,4%) somente na zona urbana de
Lages. Analisando separadamente as microrregiões, alcançamos resultados bem
distintos no território. A microrregião de São Joaquim possui uma porcentagem de
população rural bem maior (34,21%) do que a microrregião de Lages (13,79%). Mas
esses dados não refletem a realidade dos municípios, já que a alta porcentagem de
população urbana na microrregião de Lages (86,21%) é provocada, em grande
parte, pela elevada concentração urbana do território no município de Lages. Dos
dezoito municípios que compõe o território, dez deles possuem concentração acima
de 50% na área urbana, sendo quatro na microrregião de São Joaquim e seis na
microrregião de Lages. Os municípios predominantemente rurais são: Cerro Negro
(78,69%), São José do Cerrito (73,13%), Rio Rufino (71,76%) e Bocaina do Sul
(70,61%).

TABELA 14 – POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO TERRITÓRIO DA
SERRA CATARINENSE – 2010
MUNICIPIO
Anita Garibaldi
Bocaina do Sul
Bom Jardim da
Serra
Bom Retiro
Campo Belo do
Sul
Capão Alto
Cerro Negro

Total
8.627
3.290

POPULAÇÃO 2010
Urbana
%
4.555
52,80%
967
29,39%

Rural
4.072
2.323

%
47,20%
70,61%

4.400
8.942

2.397
6.417

54,48%
71,76%

2.003
2.525

45,52%
28,24%

7.486
2.753
3.585

4.410
962
764

58,91%
34,94%
21,31%

3.076
1.791
2.821

41,09%
65,06%
78,69%
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Correia Pinto
14.794
12.021
Lages
156.737
153.944
Otacílio Costa
16.348
14.902
Painel
2.353
945
Palmeira
2.376
925
Ponte Alta
4.895
3.577
Rio Rufino
2.436
688
São Joaquim
24.812
17.573
São José do
Cerrito
9.273
2.492
Urubici
10.702
7.069
Urupema
2.482
1.232
Microrregião
Lages
232.517
200.464
Microrregião
São Joaquim
53.774
35.376
TERRITÓRIO
286.291
235.840
Santa Catarina
6.249.682
5.249.197
Sul
27.384.815
23.257.880
Brasil
190.732.694
160.879.708
Fonte: IBGE (2010); Baseado no PTDRS(2011).

81,26%
98,22%
91,15%
40,16%
38,93%
73,07%
28,24%
70,82%

2.773
2.793
1.446
1.408
1.451
1.318
1.748
7.239

18,74%
1,78%
8,85%
59,84%
61,07%
26,93%
71,76%
29,18%

26,87%
66,05%
49,64%

6.781
3.633
1.250

73,13%
33,95%
50,36%

86,21%

32.053

13,79%

65,79%
82,38%
84,0%
84,9%
84,3%

18.398
50.451
1000485
4.126.935
29.852.986

34,21%
17,62%
16,0%
15,1%
15,7%

Quanto ao processo de ocupação das terras, pode-se dizer que a cultura da
grande propriedade pecuária e extrativista mercantil ainda influencia fortemente a
atual estrutura fundiária do território. De acordo com os dados demonstrados na
Tabela 15, o território possui um alto percentual de concentração de terras. De um
total de 1.152.530 hectares de área ocupada e de 14.883 estabelecimentos
agropecuários existentes no território, 929.134 ha (80,6%) estão concentrados nas
mãos de apenas 3.853 estabelecimentos de agricultores patronais26 (25,9%),
enquanto 11.030 estabelecimentos familiares (74,1%) possuem somente 223.394 ha
(19,4%) de área ocupada no território.
Este percentual de concentração de terras (80,6%) se encontra muito acima
da média encontrada no estado de Santa Catarina (56,2%) e próximo ao encontrado
no Brasil (75,7%). Treze municípios do território possuem uma concentração de
terras em estabelecimentos de agricultores patronais superior a 70%, e destes, dez
são iguais ou maiores que 80%, sendo quatro na microrregião de São Joaquim e
seis na de Lages. As maiores concentrações de terras ocorrem em Lages (92,7%),
Capão Alto (90,8%), Bom Retiro (87,2%) e Bom Jardim da Serra (87,0%).
A porcentagem de agricultores não-familiares (25,9%) no território também é
bem superior à média estadual (13%) e brasileira (15,6%). Analisando a microrregião
26

Tipo Patronal é a modalidade de agricultura desenvolvida segundo os moldes empresariais, à base
da contratação de trabalhadores assalariados, com tecnologias avançadas, explorando grandes
extensões de terra onde trabalho, gestão e família encontram-se separados na produção agrícola
(FONTE, Cartilha da Agricultura Familiar).
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de São Joaquim, observamos que a porcentagem de agricultores não-familiares fica
ainda mais alta (31,2%). Em compensação, na microrregião de Lages a
porcentagem diminui (22,8%). Os municípios de Lages (47%), Bom Jardim da Serra
(40,2%), Painel (39,2%) e Capão Alto (36,8%) apresentam os índices mais altos de
estabelecimentos com agricultura do tipo patronal. Somente o município de Palmeira
possui porcentagem de estabelecimentos não-familiares abaixo da média estadual
(6%) (PTDRS, 2011).
Ressalta-se que Lages é o município que apresenta maior concentração
fundiária do território: “apenas 419 estabelecimentos concentram 163.613 ha, o que
representa uma média de 390,5 ha por estabelecimento” (PTDRS, 2011, pag.34).
Nessa região, a indústria madeireira foi e continua sendo a maior fonte geradora de
renda e investimentos (GOULARTI FILHO, 2007). Segundo dados do IBGE (2000), o
setor madeireiro corresponde a aproximadamente 45% do total da indústria na
região de Lages. Com a proibição do corte da araucária, optou-se pela ampliação do
cultivo da monocultura do pinus e eucaliptos, transformando campos nativos em
verdadeiros “desertos verdes” para fins de reflorestamento (ANDION, 2007).

TABELA 15 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS, ÁREA E PERCENTUAIS DE
AGRICULTURA FAMILIAR E PATRONAL NO TERRITÓRIO DA SERRA
CATARINENSE

Município

Estabelecimentos
Agricultura
Agricultura
Não
Familiar
Familiar
Qtd

Anita Garibaldi

1.176

Bocaina do Sul

385

Bom Jardim da
Serra

489

Bom Retiro

412

Campo Belo do
Sul

721

Capão Alto

319

Cerro Negro

624

Correia Pinto

477

Lages

470

Otacílio Costa

221

%
84,2
%
75,5
%
59,8
%
65,9
%
77,9
%
63,2
%
86,8
%
77,4
%
52,9
%
64,8

Qtd
221
125
329
213
204
186
95
139
419
120

%
15,8
%
24,5
%
40,2
%
34,1
%
22,1
%
36,8
%
13,2
%
22,6
%
47,1
%
35,2

Área
Agricultura
Familiar
Área
23.745
7.348
11.288
9.726
16.901
8.771
11.152
9.430

%
55,8
%
21,4
%
13,0
%
12,8
%
19,2
%
9,2%
40,8
%
29,5
%

Total

Agricultura
Não Familiar
Área
18.823
26.946
75.669
66.018
71.346
86.342
16.176
22.544

12.874

7,3%

163.613

4.453

13,7

28.033

%
44,2
%
78,6
%
87,0
%
87,2
%
80,8
%
90,8
%
59,2
%
70,5
%
92,7
%
86,3

Qtd

Área

1.397

42.568

510

34.294

818

86.957

625

75.744

925

88.247

505

95.113

719

27.327

616

31.975

889

176.487

341

32.486

101

Painel

305

Palmeira

299

Ponte Alta

392

Rio Rufino

305

São Joaquim

1.664

São José do
Cerrito

1.850

Urubici

657

Urupema

264

Microrregião
Lages
Microrregião
São Joaquim

7.239
3.791

Total Território

11.030

Santa Catarina

168.544

Sul

849.997

Brasil

4.367.9
02

%
60,8
%
94,0
%
78,2
%
85,7
%
68,3
%
85,9
%
74,3
%
68,6
%
77,2
%
68,8
%
74,1
%
87,0
%
84,5
%
84,4
%

197
19
109
51
774
304
227
121
2.138
1715
3.853
25.11
9
156.1
84
807.5
87

%
39,2
%
6,0%
21,8
%
14,3
%
31,7
%
14,1
%
25,7
%
31,4
%
22,8
%
31,2
%
25,9
%
13,0
%
15,5
%
15,6
%

8.892
4.823
8.296
5.264
28.105
33.903
12.258
6.165
150.588
72.806
223.394
2.645.08
8
13.066.5
91
80.250.4
53

%
13,7
%
70,7
%
20,3
%
36,9
%
17,8
%
40,7
%
20,0
%
19,7
%
20,8
%
17%
19,4
%
43,8
%
31,5
%
24,3
%

56.178
1.996
32.614
9.019
130.202
49.493
49.005
25.117
574.104
355.030
929.134
3.395.047
28.459.56
6
249.690.9
40

%
86,3
%
29,3
%
79,7
%
63,1
%
82,2
%
59,3
%
80,0
%
80,3
%
79,2
%
83%
80,6
%
56,2
%
68,5
%
75,7
%

502

65.071

318

6.820

501

40.910

356

14.283

2.438

158.307

2.154

83.396

884

61.263

385

31.282

9.377

724.692

5.506

427.836

14.883

1.152.530

193.663

6.040.134

1.006.1
81
5.175.4
89

41.526.15
7
329.941.3
93

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006; Baseado no PTDRS (2011)

Analisando a estrutura fundiária por estrato de área (Tabela 16), observamos
que 10.767 estabelecimentos agropecuários, aproximadamente 72% do total do
território, possuem áreas menores ou iguais a 50 hectares. Estes estabelecimentos
configuram-se dentro da parcela prioritária da política de desenvolvimento territorial
da SDT/MDA. Deste público prioritário, uma especial atenção deve ser dada à
parcela da população que reside nos 4.741 estabelecimentos (31,9% do total dos
estabelecimentos agropecuários) com áreas inferiores a 10 hectares no Território, já
que estas famílias de agricultores, possivelmente, vivem em unidades de produção
agropecuárias com áreas insuficientes para garantir a sua própria subsistência
(PTDRS, 2011). As duas microrregiões apresentam dados bem parecidos quanto à
estrutura fundiária por estrato de área. Se forem somados os estabelecimentos
agropecuários com áreas menores ou iguais a 50 hectares, a microrregião de São
Joaquim apresenta um percentual de aproximadamente 68% e Lages de 75%, ou
seja, uma variação de apenas 07%.

TABELA 16 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E GRUPOS DE ÁREA
TOTAL NO TERRITÓRIO SERRA CATARINENSE
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Município
Anita
Garibaldi
Bocaina do
Sul
Bom Jardim
da Serra

Total

Produtor
sem área

Até 10ha

Qtd

Qtd

%

%

De 10 a
50ha
Qtd

%

De 50
a100ha
Qtd

2,3
29,7
53,3
415
744
132
%
%
%
2,9
29,2
41,8
510
15
149
213
60
%
%
%
4,8
19,3
31,4
818
39
158
257
129
%
%
%
1,0
22,9
38,2
Bom Retiro
625
6
143
239
98
%
%
%
Campo Belo
0,6
29,1
45,6
925
6
269
422
109
do Sul
%
%
%
0,0
12,1
43,8
Capão Alto
505
61
221
73
%
%
%
1,8
36,7
46,7
Cerro Negro
719
13
264
336
61
%
%
%
Correia
2,6
34,1
39,3
616
16
210
242
81
Pinto
%
%
%
0,9
13,9
34,2
Lages
889
8
124
304
142
%
%
%
Otacílio
0,9
32,0
34,0
341
3
109
116
36
Costa
%
%
%
0,2
16,1
35,9
Painel
502
1
81
180
87
%
%
%
1,3
43,4
48,7
Palmeira
318
4
138
155
12
%
%
%
1,6
31,3
39,3
Ponte Alta
501
8
157
197
63
%
%
%
8,1
32,9
40,7
Rio Rufino
356
29
117
145
38
%
%
%
São
3,9
33,0
34,3
2.438
96
804
836
259
Joaquim
%
%
%
São José do
2,3
37,5
45,1
2.154
49
807
971
192
Cerrito
%
%
%
5,9
30,5
33,0
Urubici
884
52
270
292
103
%
%
%
0,5
22,3
40,5
Urupema
385
2
86
156
55
%
%
%
1,5
29,7
43,7 1.04
Microrregião
9.377 146
2.784
4.101
%
%
%
8
Lages
4,2
28,6
35
Microrregião
5.506 233
1.578
1925
682
São Joaquim
%
%
%
2,5
29,3
40,5 1.73
Território
14.883 379
4.362
6.026
%
%
%
0
Santa
193.66 4.12 2,1
35,8 101.72 52,5 10.7
69.390
Catarina
3
2
%
%
1
%
23
1.006. 19.8 2,0 406.48 40,4 457.05 45,4 58.4
Sul
181
11
%
1
%
0
%
06
5.175. 255. 4,9 2.477. 47,9 1.580. 30,5 390.
Brasil
489
024 %
071
%
703
%
874
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006; Baseado no PTDRS (2011)
1.397

32

%
9,4
%
11,8
%
15,8
%
15,7
%
11,8
%
14,5
%
8,5
%
13,1
%
16,0
%
10,6
%
17,3
%
3,8
%
12,6
%
10,7
%
10,6
%
8,9
%
11,7
%
14,3
%
11,2
%
12,4
%
11,6
%
5,5
%
5,8
%
7,6
%

De 100 a
500ha
Qtd
70
67
197
110
98
102
37
57
217
63
119
9
66
24
387
123
150
75
1.02
8
943
1.97
1
6.51
3
52.3
16
371.
114

%

Mais de
500ha
Qtd

%

5,0
0,3
4
%
%
13,1
1,2
6
%
%
24,1
4,6
38
%
%
17,6
4,6
29
%
%
10,6
2,3
21
%
%
20,2
9,5
48
%
%
5,1
1,1
8
%
%
9,3
1,6
10
%
%
24,4
10,6
94
%
%
18,5
4,1
14
%
%
23,7
6,8
34
%
%
2,8
0,0
%
%
13,2
2,0
10
%
%
6,7
0,8
3
%
%
15,9
2,3
56
%
%
5,7
0,6
12
%
%
17,0
1,9
17
%
%
19,5
2,9
11
%
%
11,0
2,8
261
%
%
17,1
2,8
154
%
%
13,2
2,8
415
%
%
3,4 1.19 0,6
%
4
%
5,2 12.1 1,2
%
17
%
7,2 100. 1,9
%
703
%

Comparando as duas microrregiões do Território, observamos que os
conjuntos de municípios que compõe as SDR de Lages e São Joaquim não

103

apresentaram

variações

significantes

quanto

aos

dados

socioeconômicos

apresentados. Apenas algumas pequenas diferenciações quanto à variação do
crescimento populacional entre 2000 e 2010 e quanto ao percentual de agricultores
familiares em cada microrregião.
Deste modo, analisando o conjunto de dados e informações apresentados até
o momento, conclui-se que a forma como ocorreu a colonização e distribuição de
terras e o modelo de desenvolvimento adotado durante longo período nas duas
microrregiões contribuíram para que na totalidade do território da Serra Catarinense
ocorresse um desenvolvimento “socialmente excludente, economicamente injusto,
politicamente concentrador e ecologicamente insustentável” (PTDRS, 2011, pag.21).
Conforme foi demonstrado estatisticamente, existe no território uma grande
parcela da população rural composta por agricultores familiares, proprietários de
minifúndios com menos de 10 hectares ou até mesmo sem propriedade definitiva,
que possivelmente vivem em condições de pobreza e/ou de difícil subsistência. Por
conta disso, o abandono das atividades da agricultura familiar tornou-se muito
característico na região. Em épocas de colheita da maçã, feijão e alho, ou nas
atividades ligadas ao reflorestamento, é muito comum trabalhadores rurais deixarem
as suas propriedades para trabalhar para agricultores melhores consolidados no
mercado, em troca de um sustento a mais para as suas famílias. Esse fenômeno
ocorre, praticamente, em todas as zonas rurais dos municípios pertencentes ao
território, caracterizando-se como uma estratégia de sobrevivência para essa parcela
mais pobre dos agricultores familiares da Serra Catarinense (PTDRS, 2011).
Buscando melhorar este atual cenário marcado pela desigualdade política,
social e econômica, redes de organizações da Sociedade Civil da Serra Catarinense
se articulam e interagem com agentes governamentais, em diversos níveis, no intuito
de alcançar um desenvolvimento que seja mais equitativo e socioeconomicamente
mais justo no território. É nesse contexto e em resposta a esses desafios que o
CODETER foi implantado na região serrana.
O item seguinte explanará um pouco mais sobre a iniciativa de implantação
de políticas agrícolas sustentáveis em âmbito territorial, cujo principal desafio é
romper com esse tradicional modelo de desenvolvimento rural centrado no
crescimento econômico local dos municípios e no apoio aos agricultores mais
consolidados financeiramente.
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3.4 Implantação da política de desenvolvimento territorial sustentável no
estado de Santa Catarina e na Serra Catarinense.
As iniciativas de desenvolvimento intermunicipal ganharam força no Brasil
Rural, principalmente, com a instituição do PRONAF, a partir de 1996
(GUANZIROLLI, 2006). No final da década de 1990, o governo federal começava a
preparar

uma

nova

estratégia

para

o

desenvolvimento

rural,

organizada

principalmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CNDRS), órgão vinculado ao MDA. Após diversas discussões promovidas nas
esferas federais e municipais, com a participação da sociedade civil organizada,
construiu-se o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (PNDRS), cujo
princípio básico era o apoio à agricultura familiar a partir de um enfoque sustentável
(CIAT PLANALTO CATARINENSE, 2006b).
Porém, a inserção definitiva do enfoque territorial sustentável na agenda das
políticas públicas de desenvolvimento rural é um pouco mais recente. Sua origem
ocorreu, principalmente, com a mudança de gestão do Governo Federal em 2003,
quando o MDA criou em sua estrutura uma Secretaria Executiva para estimular os
estados e municípios a aderirem a uma abordagem territorial no desenvolvimento
rural, seguindo os mesmos princípios básicos que nortearam o PNDRS. Com isso, o
MDA procurou mudar a forma como é elaborada e executada a política de
desenvolvimento agrícola do país, depois de mais de duas décadas de ênfase em
uma abordagem de desenvolvimento local centrada na municipalização de políticas
públicas (ANDION et al. 2009).
A proposta da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) é estabelecer
uma nova cultura de gestão pública pautada na articulação intermunicipal de
políticas de DTS (SDT/MDA, 2004). Esta transição requer a criação e organização
de espaços públicos para articulação institucional e negociação entre diferentes
grupos estratégicos de municípios com certa proximidade ambiental, cultural, social
e econômica (ANDION et al., 2009). A estratégia adotada pela SDT consiste em
estimular a colaboração entre representantes da sociedade civil e do poder público
no planejamento, implementação e autogestão de projetos comuns de DTS. Este é o
objetivo principal de seu Programa de apoio aos Territórios Rurais, o PRONAT.
A estratégia de implantação do PRONAT nos estados da federação consistiu,
inicialmente, na criação de uma esfera pública intermediária entre os estados e
municípios, denominando-os de Territórios Rurais. No geral, a escolha e a
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delimitação geográfica dos Territórios aconteceram de forma compartilhada entre as
instituições responsáveis pela política de desenvolvimento rural em cada unidade da
federação (CAZELLA; MATTEI; CARDOZO, 2005). No entanto, a SDT estabeleceu
duas orientações básicas para delimitação e priorização dos Territórios Rurais nos
estados: 1) microrregiões geográficas com densidades demográficas menores que
80 hab/km² e com população média por município de até 50.000 habitantes; 2)
Zonas com maior concentração de agricultores familiares e de famílias de
agricultores “Sem Terra”, acampadas ou assentadas por programas de reforma
agrária (SDT/MDA, 2004).
O PRONAT da SDT/MDA destina-se a privilegiar as regiões mais pobres que
foram tradicionalmente excluídas do processo de desenvolvimento do meio rural.
Entre 2003 e o começo de 2008, 160 territórios foram selecionados. De acordo com
os dados do MDA, 27% dos agricultores familiares, 40% dos assentamentos e mais
de 35% dos acampamentos dos “Sem Terra” estão nestes 160 territórios
selecionados (ANDION et al., 2009).
Em 2004, o CONDRAF, por meio da resolução N.º48, propôs a realização de
um amplo processo de sensibilização, articulação e consulta aos principais atores
envolvidos nos territórios selecionados para a criação e/ou reformulação de espaços
públicos participativos que representassem a diversidade e a pluralidade dos
movimentos sociais e entidades ligadas ao desenvolvimento rural. Recomendou-se
também diretrizes e atribuições norteadoras para criação de espaços de gestão
social para a promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável. Em 16 de fevereiro
de 2005, o CONDRAF, por meio da resolução N.º52, aprovou recomendações para
a constituição e amadurecimento de “institucionalidades” territoriais para a gestão e
articulação de políticas de desenvolvimento rural.
Baseando-se nessas recomendações do CONDRAF, a SDT iniciou suas
ações propondo a criação de comissões provisórias para implantação de ações nos
Territórios Rurais recém-criados (CIAT). Essas comissões, formadas por técnicos e
representantes do poder público e da sociedade civil, foram instauradas com o
objetivo de mobilizar, sensibilizar, articular e capacitar segmentos, entidades e
grupos sociais diversos em torno da fase de elaboração e implantação do PTDRS. A
CIAT era composta pela seguinte estrutura: 1) Plenário das Oficinas, que é o órgão
Colegiado superior onde são discutidas, negociadas e deliberadas as ações
territoriais a serem desenvolvidas; 2) Núcleo Diretivo, que tem o papel de coordenar
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e monitorar as ações definidas no Plenário; e 3) Núcleo Técnico, que é o órgão
responsável por oferecer assistência técnica às ações territoriais propostas
(ANDION, 2007).
Para auxiliar na instauração dessas comissões em Santa Catarina, foram
realizadas pela SDT, a partir de junho de 2004, cinco oficinas territoriais e uma
oficina estadual em cada Território Rural do estado. A oficina estadual e a primeira
territorial tiveram a finalidade de sensibilizar e nivelar os conceitos sobre a política de
desenvolvimento territorial a ser implantada. As oficinas de “Gestão e Planejamento”
e “Concepção básica do desenvolvimento territorial” ficaram encarregadas de
discutir e elaborar as bases para uma primeira versão do PTDRS. As Oficinas
“Gestão, monitoramento e avaliação do PDTRS” e “Articulação dos arranjos
institucionais setoriais” foram as Plenárias que estabeleceram as condições para que
o PTDRS pudesse ser executado, monitorado e avaliado pelos atores territoriais
(CAZELLA; MATTEI; CARDOZO, 2005). A SDT ficou encarregada de fornecer
recursos (financeiros, humanos e infraestrutura) para a realização dessas oficinas de
desenvolvimento territorial. Já a implantação e a coordenação inicial da CIAT ficaram
a cargo de uma entidade executora da sociedade civil, escolhida em Plenária
(ANDION, 2007).
As CIATS oportunizaram a formalização e a legitimação de uma estrutura
institucional mais complexa e duradoura de gestão compartilhada para articulação e
implementação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável nos Territórios
Rurais, denominado CODETER. Segundo as orientações gerais para a constituição
e gestão do CODETER, suas principais atribuições envolvem: a sensibilização,
articulação e coordenação dos atores do território; o estabelecimento de agendas de
prioridades; seleção de projetos a serem implementados no território; articulação e
apoio aos arranjos institucionais que serão decisivos para a implantação e
operacionalização de projetos específicos; articulação e negociação de programas,
projetos e ações entre diferentes instituições para promoção do desenvolvimento
sustentável dos territórios; e acompanhamento e avaliação do processo de
desenvolvimento territorial, com providências e propostas para seu aperfeiçoamento
(SDT/MDA, 2005).
Os recursos federais provenientes do PROINFR, que antes eram destinados
aos CMDR, passaram a ser planejados e geridos nestes Colegiados Territoriais. Em
2007, foram R$ 9.557.677,53 investidos nos territórios de Santa Catarina, por meio
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de projetos apoiados pelo PROINFR/MDA (SDT/MDA, 2007). Contudo, a estratégia
para articulação de recursos para a concretização de seus projetos territoriais não se
limita apenas aos programas da SDT/MDA. Além do PROINF, os CODETER
conseguiram arrecadar recursos por diversas outras fontes em diferentes níveis de
governo. Exemplificando: no nível federal, por meio de emendas parlamentares e por
articulações com programas sociais de outros Ministérios; no nível estadual, por
meio de programas da Secretaria da Agricultura, como o SC Rural, e de
contrapartidas das SDR das microrregiões; e, no nível municipal, por meio de
contrapartida das prefeituras e por parcerias com a iniciativa privada.
É Importante frisar que o CODETER não foi constituído para substituir as
institucionalidades de desenvolvimento rural em níveis municipais, regionais,
estaduais ou federais já existentes no território. Não existe hierarquia entre os
diversos níveis destes Conselhos ou Colegiados de Desenvolvimento Rural
Sustentável. Deste modo, as relações entre o CONDRAF, o Conselho Estadual do
PRONAF (CEPRONAF), o CMDR e o CODETER ocorrem por meio de acordos e
articulações políticas (SDT/MDA, 2005).
Por volta do segundo semestre de 2003, começaram as negociações da
SDT/MDA com o governo do estado de Santa Catarina a respeito da política de
desenvolvimento territorial a ser implantada no estado. Ficou estabelecido que a
delimitação e priorização dos territórios rurais seriam realizadas pelo CEPRONAF.
Na época, o conselho não era muito amplo e participativo, e tinha uma série de
restrições com relação à participação dos agricultores familiares e dos seus
movimentos sociais. Era um conselho composto basicamente por entidades
governamentais, como as secretarias de estado, Epagri, MDA, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e outras Instituições públicas do governo
estadual e federal.
Os representantes do governo estadual no CEPRONAF insistiam que o
Governo de Santa Catarina já tinha realizado uma reforma administrativa de 29
SDR. Por isso, defendiam que a proposta do governo federal de “territorialização” de
Santa Catarina deveria obedecer ao recorte das SDR que o estado já tinha
previamente definido. Representantes do MDA no conselho não concordaram com
essa proposta, pois diziam que o desenho das SDR não havia levado em
consideração o conceito de território de identidade, proposto pela SDT/MDA. Para
eles, a divisão das SDR era na realidade um recorte geopolítico determinado pelo
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governo do estado que fugia das características de identidade geográfica, cultural,
ambiental, econômica e social de um dado povo. Segundo relato em entrevista do
delegado do MDA/SC (2011), mesmo sendo provocado o debate sobre identidade
territorial no CEPRONAF, não foi possível que os seus membros, que na maioria
eram representantes do governo do estado, compreendessem o que seria um
território na visão do PRONAT, do ponto de vista metodológico.
Após um longo período de discussões, ficou definido que cada território
obedeceria, obrigatoriamente, ao traçado geográfico das SDR. Outro critério de
delimitação estabelecido no Conselho era que “os territórios rurais localizados na
região litorânea não seriam priorizados, sustentando o lema de campanha do atual
governador de interiorizar o desenvolvimento” (CAZELLA; MATTEI; CARDOZO,
2005, pag.10). Percebe-se, então, que a delimitação e seleção dos territórios a
serem atendidos pelo PRONAT em Santa Catarina foram feitas seguindo critérios
mais políticos do que técnicos.
No final de 2003, foram homologados os primeiros quatro Territórios Rurais
do estado, sendo eles: Grande Região Oeste, formado por 70 municípios; Alto Vale
do Itajaí, formado por 32 municípios; Planalto Norte, formado por 27 municípios; e
Planalto Serrano, formado por 31 municípios. Porém, por conta do elevado número
de municípios, o território da Grande Região Oeste passou a ser questionado pela
SDT, que considerava a implementação do desenvolvimento em seu território uma
difícil tarefa. Então, em junho de 2004, após negociações entre o Governo de Santa
Catarina, CEPRONAF e SDT/MDA, foram criados mais dois territórios a partir de
subdivisões no Oeste Catarinense. O território denominado de Grande Região Oeste
foi desmembrado em três, resultando nos territórios: Oeste Catarinense, formado por
25 municípios; Alto Uruguai, formado por 16 municípios; e Meio Oeste Contestado,
formado por 29 municípios (CAZELLA; MATTEI; CARDOZO, 2005, pag.10). Em
2006, mais dois outros territórios foram criados a partir de subdivisões: o território do
Planalto Norte foi dividido, criando mais um território denominado de Alto Vale do Rio
do Peixe, composto por 13 municípios; e o território do Planalto Serrano foi
desmembrado em dois, criando os territórios denominados de Serra Catarinense e
Planalto Catarinense, a partir da subdivisão da região Serrana com o Planalto Sul.
Em fevereiro de 2008, foi lançado o Programa Territórios da Cidadania pelo
MDA, beneficiando, inicialmente, 60 territórios em todas as Unidades da Federação.
Já no inicio, o governo federal pronunciou que não teria estrutura financeira e de
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pessoal para trabalhar com os 164 Territórios Rurais já instalados nos estados
brasileiros. Foi decidido, então, que seria trabalhado prioritariamente aqueles
territórios mais pobres.
Para definição dos Territórios prioritários a serem implantados pelo Programa
Território da Cidadania, foram utilizados critérios de seleção considerando o
atendimento aos conjuntos de municípios com: menores índices de desenvolvimento
humano (IDH); maiores concentrações de agricultores familiares, assentados da
reforma agrária e populações quilombolas e indígenas; maior número de
beneficiários do Programa Bolsa Família; e baixo dinamismo econômico e
organização social.
Os Territórios da Cidadania diferem dos Rurais por serem mais amplos e
terem as suas políticas e ações integradas com diversos Ministérios, Secretarias de
estado, Prefeituras e outros órgãos federais e estaduais, como: Epagri, Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), INCRA, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Banco do Brasil,
Eletrosul, Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e Caixa Econômica.
Enquanto os Territórios Rurais se preocupam em enfrentar problemas específicos
com ações dirigidas ao público rural, o programa Território da Cidadania propõe
integrar diferentes ações combinadas com diversas fontes de financiamento27 para
reduzir a pobreza e desigualdade social e promover a melhoria da qualidade de vida
dos brasileiros. Desta forma, a proposta do programa Território da Cidadania é
abandonar a visão setorial do PRONAT, na qual unicamente as questões rurais são
debatidas, para discutir também, de forma (inter) setorial, a saúde, educação,
desenvolvimento social e econômico, agricultura, cultura, segurança pública e
alimentar e saneamento básico dentro do mesmo Território.
Até o final de 2008, o estado de Santa Catarina estava fora do programa. Isto
porque o índice de IDH e IDHM de Santa Catarina está bem acima dos estados da
região Nordeste. O estado de Santa Catarina possui a segunda colocação brasileira,
com IDH de 0,840, enquanto os estados do Maranhão e Alagoas possuem,
respectivamente, a 26ª e 27ª colocação, com nível de IDH de 0,683 e 0,677 (PNUD,
2005). O município mais pobre de Santa Catarina possui índice IDHM de 0,680
(Timbó Grande/SC) e o mais pobre da região Nordeste e do Brasil possui índice de
27

Exemplificando: PRONAF, Bolsa Família, Luz para Todos, Farmácia Popular, Brasil Sorridente e
outros.
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0,467 (Manari/PE) (PNUD, 2000). Porém, o governo federal decidiu abrir o programa
para todos. Cada estado teria que possuir pelo menos um Território da Cidadania.
Em Santa Catarina, o governo federal, após analisar os indicativos de níveis
de pobreza e de presença de comunidades específicas (concentração de
quilombolas, assentados da reforma agrária e indígenas) nos Territórios Rurais já
instalados, deliberou que o Território do Meio Oeste do Contestado seria o primeiro
Território da Cidadania a ser implantado no Estado.
Em 2009, foi criado o Comitê de articulação estadual (CAE), que passou a ter
a atribuição de identificar quais eram os territórios rurais de Santa Catarina que
teriam prioridade para se transformar em Território da Cidadania, em função dos
critérios

que

estavam

sendo

propostos

naquele

programa.

Este

comitê

governamental é composto por um conjunto de representantes28 do governo federal,
estadual e municipal. Os territórios do Planalto Norte, Planalto Catarinense e da
Serra Catarinense apresentaram os seus argumentos para serem contemplados
pelo programa Território da Cidadania. O Comitê avaliou cada um dos territórios e
concluiu, por votação, que o Planalto Norte era o território a ser priorizado pelo
programa naquele ano. A alegação dada, segundo entrevista com o Delegado do
MDA/SC (2011), foi que o território possuía os assentamentos mais precários e a
maior concentração da população rural atendida pelo MDA no estado.
Existem ainda em Santa Catarina mais três territórios que surgiram por
iniciativa direta de organizações da sociedade civil, principalmente do movimento
sindical e de cooperativas de crédito rural. São eles: O Pré-Território Rural do
Serramar, formado por 24 municípios; o Pré-Território Rural do Litoral Sul
Catarinense, formado por 14 municípios, e o Pré-Território Rural do Extremo Oeste
Catarinense, formado por 19 municípios. Estes territórios são reconhecidos pelo
estado, na figura do CEPRONAF. Porém, o MDA ainda não os reconheceu como
territórios legítimos, pelo fato de seu orçamento não comportar a criação de mais
territórios em Santa Catarina.
Os recursos do PROINF para aprovação de projetos nos territórios são muito
limitados. Por conta disso, os pré-territórios têm buscado apoio principalmente com
28

Do governo federal: MDA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB), INCRA, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho e outros
ministérios participantes do programa. Do governo estadual: Epagri, Secretaria da Saúde, Educação,
Administração, Planejamento e outras secretarias estaduais. E por duas prefeituras municipais, Erval
do Oeste e Água Doce.

111

parlamentares para conseguir recursos para os seus projetos e ações. A forma de
organização e funcionamento desses territórios é idêntica aos outros. Possuem um
CODETER, com um núcleo dirigente e técnico e com Plenárias de decisão em
diferentes níveis. A sua representatividade também é paritária e possuem regimento
interno. No momento estão passando pelo processo de construção de seu primeiro
PTDRS.
Portanto, atualmente o Estado de Santa Catarina é composto por seis
Territórios Rurais e dois Territórios da Cidadania reconhecidos pelo MDA, conforme
pode ser observado na figura abaixo. Os Territórios criados abrangem,
aproximadamente, 50% de toda a população rural do estado de Santa Catarina. São
160 municípios, num total de 293, compreendidos numa área de 63.498,30 m², cerca
de 70% do total do Estado. Em 2009, estes oito territórios abrangiam um conjunto de
63.498,30 habitantes, que representavam 35,08% do total da população do estado,
englobando: 58,36% das famílias de agricultores; 88,93% das famílias assentadas
pela reforma agrária; 33,33% dos quilombolas; 57,89% das áreas indígenas e
apenas 5,85% dos pescadores do estado de Santa Catarina (TERRITÓRIOS DA
CIDADANIA, 2009).
FIGURA 3 – TERRITÓRIOS DELIMITADOS EM SANTA CATARINA

O capítulo 04, que versa sobre os resultados da pesquisa, será baseado em
um estudo aprofundado sobre o CODETER pertencente ao Território Rural da Serra
Catarinense. Conforme já foi discutido no item anterior, os principais dilemas
enfrentados nesse território se constituem em conseguir manter o agricultor e sua
família no campo, com qualidade de vida e de produção. Diante disso, buscaremos
entender, por meio do estudo de caso, como o CODETER da Serra Catarinense,
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embasado na política de DTS do MDA, vem tentando dar respostas a estes desafios.
Trata-se de compreender, quais estratégias os empreendedores institucionais do
Colegiado estão colocando em prática para “coproduzir” iniciativas que promovam
novas dinâmicas de desenvolvimento em resposta aos dilemas apontados
precedentemente.
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CAPÍTULO 4 – EMPREENDEDORISMO INSTITUCIONAL, AÇÃO COLETIVA E
COPRODUÇÃO NA SERRA CATARINENSE.

Neste capitulo são apresentados os resultados desta dissertação a partir da
sistematização e análise dos dados coletados em diferentes fontes de evidências e
tendo por base o modelo analítico definido precedentemente. Na primeira parte será
realizada uma descrição e exame da trajetória de implantação e consolidação do
CODETER no Território Rural da Serra Catarinense. O objetivo deste primeiro item é
descrever o caso analisado e, ao mesmo tempo, narrar como o CODETER foi se
institucionalizando na região, passando a ser reconhecido como instituição relevante
para o desenvolvimento rural da Serra Catarinense. Nesse sentido, ressaltaremos
também a contribuição dada por esse Colegiado à solução de alguns dos dilemas de
desenvolvimento rural apontados no capítulo anterior.
Na segunda parte serão analisados, os elementos constitutivos da ação
coletiva dos membros do Núcleo Gestor do CODETER, de modo a
compreender como essa ação coletiva se constrói e em que medida ela
contribui para a promoção da coprodução do bem público. Entendemos que
essa última não ocorre automaticamente e é produto de uma ação concertada que
exige acordos e negociação de conflitos. Para tanto, algumas variáveis serão
consideradas a exemplo da identidade coletiva construída e expressa pelos
participantes, as suas motivações principais, a diversidade de atores que fazem
parte do Núcleo Gestor, o grau de envolvimento deles com os problemas comuns do
território, o entendimento deles sobre o que é desenvolvimento rural, os recursos e
as regras que regem o funcionamento do CODETER e o tipo de participação
engendrado no Colegiado. O objetivo desta parte é demonstrar que houve um
aprendizado em termos de ação coletiva que possibilitou a institucionalização do
CODETER e a ocorrência de um processo de coprodução do bem público no
território.
Na

terceira

parte

será

analisado

o

papel

dos

empreendedores

institucionais do CODETER da Serra Catarinense na coprodução do bem
público. Mais especificadamente busca-se compreender quem eles são e que
características os diferem dos outros, quais são as habilidades sociais utilizadas
para facilitar a cooperação dentro do CODETER e se existem estratégias
empregadas por eles para promover a coprodução do bem público no território. O
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objetivo desta parte é demonstrar que a ação coletiva no CODETER somente foi
possível porque existiram indivíduos socialmente hábeis que se utilizaram de
estratégias, táticas e habilidades comunicativas para facilitar a cooperação entre os
membros.
Finalmente, na quarta parte, se buscará tratar sobre os limites e
perspectivas do CODETER no território da Serra Catarinense, analisando as
oportunidades e ameaças identificadas para o seu fortalecimento e consolidação
como órgão de planejamento e gestão do desenvolvimento rural no território. O
objetivo desta parte é analisar a ação do CODETER no território e seu papel
institucional atualmente.

4.1 Consolidação do CODETER como um espaço de gestão compartilhada e
de articulação de políticas públicas no Território Rural da Serra
Catarinense
Neste item29 apresentamos o relato do estudo de caso, com a narrativa dos
principais momentos de implantação do CODETER na região, seguida da análise
dos principais resultados promovidos por esse Colegiado no que se refere às
dinâmicas de desenvolvimento rural do território. A partir da análise da trajetória do
CODETER na região e dos resultados gerados por esse Colegiado, desde a sua
implantação até os dias atuais, podemos perceber que este se tornou uma
institucionalidade reconhecida, o que vem possibilitando a construção de um
território de identidade na Serra Catarinense. Tudo isso tem mudado a forma como é
concebido o desenvolvimento rural nesta região.
4.1.1 Trajetória de implantação do CODETER na Serra Catarinense
O marco zero da implantação da política consistiu na própria definição dos
territórios a serem atingidos. Como mencionado anteriormente, no capítulo 03, a
delimitação dos territórios em Santa Catarina para implantação da política do

29

Todas as informações aqui descritas e analisadas foram fruto de coleta de dados em entrevistas e
questionários, além de pesquisa documental em relatórios de consultoria realizados pela CIAT do
Planalto Catarinense, em parceria com a Associação VIANEI de Cooperação e Intercâmbio no
Trabalho, Educação e Saúde (AVICITECS) - Centro Vianei, entidade da sociedade civil proponente e
responsável pelo fortalecimento das Instâncias Participativas Municipais e Territoriais no âmbito da
CIAT do Planalto Catarinense em 2006. Também foram pesquisados editais e documentos
institucionais com orientações da SDT/MDA, projetos de atividades (PAT), contrato de repasse,
regimentos internos, listas de presença, relatórios das oficinas territoriais e atas de reuniões das
Plenárias, Núcleo Diretivo e Núcleo Técnico realizadas no âmbito da CIAT do Planalto Catarinense, e
posteriormente no CODETER da Serra Catarinense.
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PRONAT30 da SDT/MDA foi um processo que foi constituído a-priori, representando
um recorte político-administrativo. O CEPRONAF, conselho responsável pela
delimitação e priorização dos territórios no estado, desconsiderou o conceito de
território de identidade, proposto pela SDT/MDA, que consistia em selecionar os
territórios, de acordo com os seus critérios de pertencimento cultural e demanda
social.
A preocupação dos membros do Conselho, em especial os representantes do
governo estadual, era que se os territórios fossem delimitados somente a partir de
critérios de identidade, o mapa territorial em Santa Catarina acabaria deixando de
considerar algumas regiões e municípios. Então, para evitar isso, o CEPRONAF
deliberou que no estado, os territórios seriam segmentados numa sequência,
obedecendo ao traçado geográfico das SDR. O mapa do território das SDR em
Santa Catarina é composto por uma estrutura compacta. É um território ligado ao
outro. Foi definido desta maneira, exatamente, para não deixar lacunas no meio do
território (Assessor Estadual do MDA – outros territórios31, 2011). Portanto, a
estratégia adotada pelo CEPRONAF foi utilizar um recorte territorial que não
possibilitasse deixar de fora algum município ou região que o MDA não considerasse
prioritário.
Entende-se, então, que o PRONAT começou no território do Planalto Serrano
Catarinense a partir de um “território dado”, segundo concepção de Pecqueur
(2005), ou seja, ele foi delimitado de cima para baixo por agentes governamentais,
sem consentimento e discussão com os atores pertencentes à região geográfica
identificada. Não houve um processo de interação e mobilização que envolvesse
representantes locais da sociedade civil e governo para definição do desenho
territorial na região.
O CEPRONAF deliberou que o recorte do território do Planalto Serrano, iria
abranger um universo de 31 municípios32, que englobaria 04 SDR e 04 Regionais da

30

Para detalhes da política, ver item 3.4
Existem dois Assessores Estaduais contratados pelo MDA em Santa Catarina que dividem as
responsabilidades perante os territórios Rurais do estado. Este assessor estadual, em específico, não
atua diretamente no território da Serra Catarinense. O outro assessor faz esta função.
32
Os 31 municípios pertencentes ao Planalto Serrano são os seguintes: Abdon Batista, Anita
Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom jardim da Serra, Bom Retiro, Brunópolis, Campo Belo do Sul, Campos
Novos, Capão Alto, Celso Ramos, Cerro Negro, Correia Pinto, Curitibanos, Ibiam, Frei Rogério,
Lages, Monte Carlo, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Rio Rufino,
Santa Cecília, São Cristovão do Sul, São José do Cerrito, São Joaquim, Urubici, Urupema, Vargem e
Zórtea.
31
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Epagri (Lages, São Joaquim, Campos Novos e Curitibanos) pertencentes à região
da Serra Catarinense e do Planalto Sul. Neste amplo território, começou-se o
processo de implantação da CIAT, sendo coordenadas pela SDT diversas oficinas
territoriais, no intuito de apoiar iniciativas da sociedade civil e dos poderes públicos
para organização de institucionalidades territoriais em prol do desenvolvimento
sustentável.
Definido o território, a implantação do CODETER da Serra Catarinense
iniciou-se no final de 2004, utilizando-se das potencialidades das instituições já
existentes no território. Para tanto, foi realizada primeiramente uma ampla
mobilização local. O chamamento para participação das primeiras oficinas partiu do
MDA, por meio de convites às principais entidades ligadas ao desenvolvimento rural
com atuação regional no território. No inicio, não teve muita ajuda de custo, como
apoio para o deslocamento, por exemplo. Apesar disso, a sociedade civil participou
em maior número nas primeiras reuniões. Na época, as instituições governamentais
do território não conheciam bem a política da SDT/MDA. Algumas nem sabiam da
existência do PRONAT. Muitas prefeituras tinham dúvidas a respeito da nova
abordagem territorial. Alguns prefeitos consideravam que este fato poderia
representar perda de poder para eles. Na tentativa de amenizar essa reação, foram
feitas diversas reuniões para sensibilizar os gestores públicos, principalmente das
SDR e prefeituras, a participarem do processo. A participação das Associações de
Municípios da região, AMPLASC e AMURES, foi decisiva para convencer e
sensibilizar o governo estadual e municipal a colaborarem com o programa.
Inicialmente não foram acordadas regras que garantissem a participação igual
de todos os municípios e instituições importantes do território. Na época, não existia
um regimento interno próprio da CIAT. A seleção dos primeiros representantes para
compor o Núcleo Diretivo foi feita por consenso entre as instituições presentes, sem
muitos critérios estabelecidos. Ao total foram 19 representantes33 escolhidos, sendo

33

1) Os representantes da sociedade civil escolhidos na Oficina foram: Universidade do Planalto
Catarinense - UNIPLAC; Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Integração Solidária CRESOL; Cooperativa de Produção Agropecuária Familiar do Planalto Sul Catarinense COOPLASC; Cooperativa Ecológica de Agricultores, Consumidores e Artesãos da Região Serrana de
Santa Catarina - ECOSERRA; Centro VIANEI; STR de São Joaquim e Curitibanos; Sistema de
cooperativas de credito do Brasil - SICOOB de São Joaquim; Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra - MST de Campos Novos; Casa Familiar Rural - CFR de São José do Cerrito; e Associação dos
Municípios do Planalto Sul Catarinense- AMPLASC. 2) Os representantes governamentais escolhidos
foram: Epagri Regional de Lages e Campos Novos; SDR de Lages, São Joaquim, Curitibanos e
Campos Novos; e as prefeituras de Otacílio Costa e Campo Belo
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onze da Sociedade Civil e oito do governo. Nota-se que a maioria das instituições
selecionadas fazia parte de um grupo bem delimitado do universo do meio rural
ligado à agricultura familiar. A própria política do MDA e CONDRAF colabora com
esse recorte na representação do meio rural quando expõe que as vagas dos
representantes da sociedade civil devam ser entidades que tenham algum tipo de
relação com a agricultura familiar, incluindo também neste público os pescadores
artesanais, extrativistas e os remanescentes de quilombolas e povos indígenas.
Percebe-se, neste caso, que houve uma segmentação da política em termos
de atores-chave mobilizados, o que proporcionou o envolvimento de apenas uma
parte do amplo universo do meio rural. Conforme Cunha (2007), o meio rural
abrange

não

apenas

as

atividades

agropecuárias

e

agroindustriais,

mas

compreende também atividades que ocorrem em espaços não agrícolas, tais como:
espaço de serviços, como por exemplo, as atividades de lazer, turismo e
gastronomia; espaço patrimonial, ligado à valorização das condições culturais e
ambientais; e espaço de residência dos que pretendem viver temporária ou
permanentemente. Cumpre também lembrar que existe uma relação rural-urbano
que é importante ser levada em conta.
No sentido de aumentar a representatividade na Comissão, foi realizado no
inicio de 2005 um mapeamento das entidades com potencial de participação no
processo. Ao todo foram identificadas mais de 200 potenciais entidades no território.
Esse mapeamento foi realizado considerando as organizações que teriam mais
afinidade com a questão da agricultura familiar. Mais uma vez, optou-se por um
recorte no meio rural que priorizou as organizações ligadas à dimensão produtiva do
meio rural.
Após a realização do mapeamento, o Núcleo Diretivo Provisório da CIAT
encaminhou uma convocação aberta a todas as entidades identificadas para
participarem de uma Plenária Ampliada em junho de 2005, com objetivo de debater
a ampliação da representatividade na Comissão e para definir a formação do Núcleo
Técnico e do Núcleo Diretivo Permanente da CIAT. Participaram desta Plenária
aproximadamente 45 pessoas, cerca de 20% das organizações mapeadas.
Novamente, foi realizado um recorte claro na representação da CIAT no território, só
que agora formalizado em um regimento interno acordado pelos seus membros. Foi
definido na Plenária que a Comissão seria composta por 33 membros titulares com
mandato até a instalação definitiva do CODETER, sendo 16 representantes de
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entidades governamentais (04 das SDR, 04 das Epagri Regionais, 06 das prefeituras
municipais e 02 das Associações de Municípios) e 17 representantes dos
trabalhadores rurais de organizações civis. Porém, na prática, a composição do
Núcleo Diretivo ficou um pouco diferente do previsto em regimento. Após os debates
e encaminhamentos, a representação da CIAT ficou composta por 32 entidades34,
sendo 14 representantes governamentais e 18 representantes da sociedade civil. O
Núcleo Técnico ficou representado por 10 entidades, dividido de forma paritária (05
da sociedade civil e 05 do governo) entre os membros do Núcleo Diretivo.
Observa-se que foi ampliado o número de municípios participantes no Núcleo,
porém a diversidade de atores continuou a mesma. Não existia uma representação
ampliada do universo do meio rural. Todos representantes eram ligados, de alguma
forma, à agricultura familiar. Além disso, a mobilização para participação nas oficinas
e Plenárias foi feita por convite às entidades organizadas do território. Não houve
espaço para participação de atores locais não organizados diretamente no processo.
Após a constituição da CIAT, a elaboração do PTDRS do território do Planalto
Serrano ocorreu no segundo ciclo de oficinas do processo de planejamento de DTS,
em 2006. Para conclusão deste plano foram necessárias cinco Oficinas Territoriais,
sendo a primeira realizada em Campos Novos e as demais em Lages. O processo
para construção do PTDRS do território se baseou em um instrumento denominado
Planejamento Estratégico Participativo (CIAT PLANALTO CATARINENSE, 2006b).
Foi utilizada a metodologia FOFA (Fortaleza, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)
para construir, principalmente, o diagnóstico e os eixos estratégicos do território. No
geral, o processo de construção consistiu em reunir grupos separados de pessoas
para realizar debates em diferentes assuntos. Exemplificando, um determinado
grupo ficava com a incumbência de discutir a questão ambiental, outro a questão da
infraestrutura, da produção e etc. Depois os grupos se reuniam pra conhecer e
discutir o todo em uma oficina maior.

34

Os representantes Governamentais escolhidos em Plenária foram: Epagri de São Joaquim e
Campos Novos; SDR de Lages, São Joaquim, Curitibanos e Campos Novos; Prefeituras de Otacilio
Costa, Campo Belo, Celso Ramos, Urupema, Urubici, Vargem, Ibiam e Brunópolis. Os representantes
da Sociedade Civil foram: UNIPLAC; Centro Vianei; AMPLASC; STR de Campos Novos, São
Joaquim, Ibiam e Curitibanos; Cresol de São Joaquim; SICOOB de Rio Rufino e de Urubici; ADM de
Zortéa; MST de Campos Novos; CFR de Cerro Negro/Campo Belo e São José do Cerrito;
COOPLASC; Cooperativa dos Assentados da Região do Contestado - COOPER Contestado;
Cooperativa de serviços técnicos do agronegócio - COOPAGRO; e Associação das famílias
Agroecológicas de Otacílio Costa – AFAOC.
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Em média, as quatro primeiras oficinas territoriais de elaboração do PTDRS
da Serra Catarinense contaram com a participação aproximada de 25 pessoas número relativamente baixo se comparado ao total dos 40 delegados eleitos (10 por
cada microrregião) para representarem sua regional na votação dos projetos
territoriais. Na segunda oficina de março de 2006, no dia separado para votação dos
projetos

territoriais,

praticamente,

todos

os

delegados

microrregionais

compareceram. Deste modo, fica evidente o maior interesse dos representantes em
participar das oficinas nas quais se aprovam e priorizam recursos para projetos
territoriais. No relatório da quarta oficina territorial esse interesse também ficou muito
claro, a partir de relatos de participantes no momento da avaliação do processo.
“Temos que exigir a participação mais frequente das entidades. Tem municípios que
somente vem para votação de projetos” (CIAT PLANALTO CATARINENSE, 2006b).
Outro dado importante a ser analisado se refere à representação das
entidades participantes. Apesar da maior dificuldade das organizações da sociedade
civil em deslocar e hospedar os seus representantes, por conta da falta de recursos
disponibilizados, a sua participação, no geral, foi maior do que a dos representantes
governamentais. Além disso, a frequência de participação nas oficinas, geralmente,
era maior pelas mesmas entidades35. Com isso, eram poucos os municípios
representados nas discussões territoriais. Inicialmente não havia critérios que
garantissem a representação municipal das principais entidades pertencentes em
cada um dos 31 municípios do território. As decisões, neste primeiro momento,
foram tomadas pelo Núcleo Diretivo da CIAT, formado por apenas 32 entidades.
Na tentativa de sanar este problema de representação, em novembro de
2006, foram realizadas reuniões com representantes de movimentos e organizações
sociais e dos poderes públicos municipais e estaduais presentes em cada um dos
municípios integrantes do território, com o objetivo de mobilizá-los e sensibilizá-los
para o debate sobre a participação do município na constituição do CODETER do
Planalto Catarinense. Foi definido um cronograma de 31 oficinas municipais para
eleição dos seus representantes, e indicado um representante da sociedade civil
para coordenar a mobilização e organização de cada Oficina Municipal. Nestas
35

As organizações governamentais que mais participaram foram: Epagri de Lages, Campos Novos,
Bom Retiro e Frei Rogerio; Prefeituras de Cerro Negro, Monte Carlo e Ibiam; e SDR de Lages. As
organizações da sociedade civil que mais participaram foram: Centro Vianei e Ecoserra de Lages;
Associação dos produtores de leite do município de Frei Rogério - UNILEITE; Microbacias de
Curitibanos; Bicho do Mato e Microbacias de Bom Retiro; Sicoob de Urubici; CMDR de Monte Carlo;
MST e AMPLASC de Campos Novos; STR de Ibiam e CFR de Cerro negro/Campo belo do sul
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oficinas, que tiveram em média 20 participantes, foram eleitos 06 representantes
titulares e 04 suplentes, sendo divididos de forma paritária entre sociedade civil e
governo. Pela primeira vez, a composição da CIAT passava a ter critérios de
participação com representação municipal. Percebe-se aqui que, na consolidação da
CIAT/CODETER, houve um aprendizado sobre o processo de participação. Com o
passar do tempo, foi se detectando a conveniência de se ampliar a representação
dos municípios na Comissão para uma melhor identificação das necessidades e
potencialidades do território.
A aprovação e homologação final do PTDRS ocorreu na quinta e última
Oficina Territorial, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2006 em Lages, e contou com a
participação de 165 delegados municipais, escolhidos nas reuniões realizadas nas
quatro microrregiões que compõe o território. O PTDRS do Planalto Serrano
Catarinense foi construído com os seguintes conteúdos: um breve histórico da
constituição do território, visão de futuro, missão da CIAT/CODETER, caracterização
socioeconômica do território, análise do ambiente externo e interno e os eixos
estratégicos do PTDRS. Nesta última parte foram relacionados cinco temas
estratégicos a serem buscados prioritariamente pelo território, englobando: a
geração

de

trabalho

e

renda,

o

cooperativismo

e

associativismo,

a

intermunicipalidade, o meio ambiente, a formação (capacitação) e a infraestrutura e
serviços de apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente. Para
cada eixo ou tema estratégico foram elencadas linhas de ação e os programas ou
projetos necessários para sua realização. Também foi definida a equipe das
instituições responsáveis para concretização de cada eixo estratégico. No apêndice
04 (anexo a este trabalho) construímos um quadro com os eixos estratégicos, linhas
de ação e projetos relacionados do PTDRS do Planalto Serrano Catarinense.
Ressalta-se que, em vários momentos pesquisados da CIAT/CODETER, os
projetos aprovados em Plenária foram mais projetos de instituições do que projetos
do território. Conforme Abramovay (2001b) os projetos para serem considerados
territoriais exigem a constatação de um ou mais elementos que indiquem identidade
e coesão social, política e cultural. O desenvolvimento territorial envolve a formação
de uma rede de atores locais trabalhando para valorizar os atributos de uma certa
região (ABRAMOVAY, 1998). Por isso, a participação e envolvimento coletivo dos
representantes da sociedade civil e estado na construção dos projetos são
essenciais (CAZELLA, 2006). Como exemplo de projetos que estão mais ligados aos
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interesses estratégicos das instituições e que não tiveram muito envolvimento entre
as entidades participantes, podemos citar os primeiros projetos aprovados na época
da CIAT do Planalto Catarinense, em especial os projetos que beneficiaram a cadeia
produtiva do leite.
Estes projetos foram aprovados e priorizados nas duas primeiras Plenárias
Territoriais, em 2005 e 2006. Em 2005, o projeto consistia na aquisição de resfriador
de leite e na construção de uma sala para abrigá-lo, visando o armazenamento
comunitário da produção leiteira nos diversos municípios envolvidos, para posterior
entrega à indústria leiteira. Foram beneficiados 16 municípios com esse projeto. Em
2006, o projeto envolveu aquisição de mais alguns resfriadores de leite e
ensiladeiras para 13 municípios do Planalto Serrano Catarinense.
Na prática, o projeto da Cadeia do Leite gerou muitos problemas de
operacionalização. O fato de ser um dos primeiros projetos aprovados pelo
CODETER pode ter contribuído para isso. Observou-se falta de experiência dos
representantes em sua elaboração e execução. Como contrapartida do projeto, cada
prefeitura dos municípios envolvidos ficou responsável pela construção da sala para
abrigo do resfriador. Entretanto, para construir estas salas, a Caixa Econômica
exigia diversos documentos (como Planta Baixa, Licença ambiental e etc.) que
dificultavam a execução da obra pela prefeitura. Todo esse processo burocrático às
vezes custava mais caro do que o próprio resfriador. Inclusive, teve prefeituras,
como a de Rio Rufino, que não quis mais o resfriador e que devolveu o recurso por
conta desse fato. Também tiveram prefeituras que levaram bastante tempo para
construir as salas de abrigo. Exemplificando, Monte Carlos levou dois anos para tirar
o resfriador de dentro do galpão da prefeitura e disponibilizá-lo para a comunidade.
O resfriador de Painel ainda está totalmente inutilizado. Outros problemas também
surgiram em decorrência da falta de planejamento do projeto. Por exemplo, alguns
municípios adquiriram resfriador com capacidade de cinco mil litros, enquanto que a
comunidade local só tinha capacidade para produção de dois mil litros. Outro
problema se deu em relação à falta de infraestrutura. Em alguns municípios não se
tinha estrada adequada para os caminhões das indústrias leiteiras buscarem o leite.
A falta de experiência para gestão desse projeto exigiu uma articulação ainda maior
do Assessor Territorial para intermediar conflitos entre prefeitura, Caixa Econômica e
associações da sociedade civil.

122

Observa-se, também, que os projetos da cadeia produtiva do leite foram
priorizados e aprovados sem ainda ter um diagnóstico mais aprofundado do
território. O PTDRS do Planalto Serrano ainda não tinha sido construído. Eles foram
os mais votados, pois conseguiram abranger um maior número de municípios e
regiões em seu objeto. O projeto cadeia produtiva do leite foi articulado,
especialmente, pela empresa de extensão rural do estado, a partir de seus
escritórios locais, nos diversos municípios do território. “As plenárias municipais
foram lideradas principalmente pelos técnicos municipais da Epagri, que definiam
quais eram as prioridades de projetos para aqueles municípios” (CIAT PLANALTO
CATARINENSE, 2006b). Percebe-se, portanto, que a capacidade institucional e o
poder de articulação contaram bastante na aprovação de projetos destas Plenárias
Territoriais.
A divisão do território do Planalto Serrano em dois, a partir da subdivisão da
região da Serrana com o Planalto Sul, aconteceu após a quinta oficina territorial para
aprovação final do PTDRS e constituição do CODETER do Planalto Catarinense.
Segundo consta no relatório da oficina, o debate para aprovação do regimento
interno do CODETER do Planalto Catarinense não foi possível de ser concluído por
haver profundas divergências em relação à abrangência do território. Esta oficina
territorial é considerada por muitos participantes da época como um marco na
história do território. Foi a partir dessa oficina que se construiu uma discussão mais
profunda sobre o conceito de território entre os participantes. Na realidade esse
debate já vinha acontecendo desde o primeiro ciclo de oficinas territoriais em 2004 e
durante todo o ano de 2006 nas Oficinas Regionais e Territoriais, mas foi somente
nessa ultima oficina territorial que foi proposta de fato, uma reorganização do
território. Isso mostra a necessidade de uma interação e reconhecimento inicial entre
os membros para que esse debate pudesse emergir.
Segundo relato em atas e relatórios das oficinas realizadas durante o ano de
2004 e 2005, ocorreu nessa época um longo debate em torno do sentimento de não
pertencimento dos participantes da CIAT do Planalto Catarinense como um território
único. Foi manifestado que a delimitação do território foi realizada de cima para
baixo, e não considerou a identidade cultural, social, política e ambiental dos
municípios pertencentes, mas somente o mapa político das SDR. Segundo o
consultor territorial, representante do MDA na época, a dificuldade do território em
criar uma identidade única se deu, principalmente, pela grande quantidade de
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municípios que o compunham e pelas disparidades existentes entre eles. Foi
também relatado nas oficinas, que a sociedade civil não se sentia parte do território
e por isso não participava ativamente (CIAT PLANALTO CATARINENSE, 2006a).
Durante o ano de 2006, a discussão sobre a possibilidade de reorganização
territorial ficou mais forte ainda. Na ultima oficina territorial em dezembro de 2006
havia uma proposta para consolidação do CODETER do Planalto Catarinense.
Porém, esta proposta acabou trazendo à tona todo o debate que girava em torno do
sentimento de não pertencimento entre os municípios do território, desde a
implantação da CIAT em 2004.
A grande maioria dos representantes das microrregionais de Campos Novos
e Curitibanos defendia a manutenção do território, já os representantes das
microrregionais de São Joaquim e Lages defendiam a cisão do mesmo. Para
resolver o impasse, foi colocada a decisão em votação. Ao total foram 169 votos, 94
votaram pela criação de dois Colegiados e 75 para manutenção da divisão inicial em
um único território.
Por conta do resultado da assembleia, foi decidida a divisão do Planalto
Serrano em dois territórios, sendo que um abrangeria os 18 municípios das
microrregiões de Lages e São Joaquim e outro os 13 municípios das microrregiões
de Curitibanos e Campos Novos. Após essa deliberação, todos os delegados das
microrregiões de Campos Novos e Curitibanos se ausentaram da oficina. Os
delegados das microrregiões de São Joaquim e Lages permaneceram até o final e
realizaram a discussão e aprovação do regimento interno e a eleição do primeiro
Núcleo Gestor do CODETER da Serra Catarinense.
Os argumentos principais para divisão do território giraram em torno do
sentimento de não pertencimento. Os representantes de São Joaquim e Lages não
se sentiam pertencentes ao mesmo território de Campos Novos e Curitibanos na
discussão do seu desenvolvimento. Na região de Lages e São Joaquim, existe uma
identidade territorial construída historicamente que é a do povo serrano. Já Campos
Novos e Curitibanos é uma região marcada pela produção de grãos e que não se
identifica muito com a cultura campeira do Lageano, do povo serrano.
A identidade de um povo pode ser percebida pela comparação que fazemos
dos habitantes de uma região com outra região. Ela é revelada através de diversas
formas, como por exemplo, estilo de vida, hábitos, comportamentos, linguagem,
música, arte, religiosidade, alimentação, no modo de vestir, no cuidado com o
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ambiente e na organização social, econômica e política da comunidade (LOCKS,
2011). O território da Serra Catarinense possui uma identidade de pertencimento
muito forte. Todos os representantes que participaram da pesquisa (entrevista e
questionário) afirmaram existir características em comum que unem os municípios
que fazem parte do território da Serra Catarinense. Exemplificando: a história de
colonização do território e a formação cultural do povo; o tamanho das propriedades;
a cultura campeira e a ideologia do “gauchismo”; as atividades econômicas
desenvolvidas; as relações de poder e dominação, características do coronelismo; e
o modelo de desenvolvimento adotado na região. Além disso, os municípios do
território são quase todos pequenos, com baixos índices de desenvolvimento e
essencialmente agrícolas. Eles possuem sua economia, educação e saúde
concentradas em um mesmo pólo regional, que é Lages.
De acordo com Reis (2005) a “proximidade” é um dos principais elementos
para formação e consolidação de um território. A “proximidade social” facilita a
difusão de ideias, processos e inovações entre os atores, possibilitando a criação de
novas instituições e dinâmicas de desenvolvimento territorial (CUNHA, 2007).
Além dessa questão de característica de identidade, outro motivo que fez a
região de Lages e São Joaquim optar por se separar do Planalto Catarinense
envolveu a questão de disputas por recursos e interesses em cadeias produtivas. Na
época, a região de Campos Novos e Curitibanos era mais organizada em termos de
projetos e articulação institucional. Os seus representantes vinham para as Plenárias
com os projetos melhor elaborados e com muitos parceiros apoiando-os na região.
Com esses projetos bem amarrados institucionalmente, eles conseguiam aprová-los
nas Plenárias com maior facilidade do que os representantes da microrregião de
Lages e São Joaquim. A liderança de poucos conseguia articular o voto dos demais
da região. Os representantes do governo, principalmente da Epagri, possuíam o
poder de argumentação e convencimento da maioria na aprovação dos projetos.
Também conseguiam se articular com alguns municípios das microrregiões de
Lages e São Joaquim para aprovação dos projetos que os interessavam, como foi o
caso da cadeia produtiva do leite.
As organizações da sociedade civil de Curitibanos e Campos Novos não
tinham muita experiência em debates e discussões em conselhos paritários
territoriais. Ainda não tinha ocorrido nenhuma experiência de implantação desses
fóruns participativos na região. Já o território da região serrana se encontrava em um

125

processo mais avançado de discussão territorial e de empoderamento da sociedade
civil. Os dezoito municípios que formam a AMURES no território da Serra
Catarinense, já participavam de discussões no CONSAD e no Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), por exemplo. Inclusive, os primeiros
CONSAD e CONSEA registrados da região sul foram da Serra Catarinense. No
entanto, na região serrana também existiam algumas organizações que se préorganizavam na tentativa de disputar recursos com Campos Novos e Curitibanos
pela aprovação de seus projetos. Mas, por dois anos consecutivos (2005 e 2006),
eles foram vencidos nas Plenárias.
O interesse evidente na cadeia produtiva do leite, articulado, sobretudo, pela
Epagri de Campos Novos e Curitibanos, conflitou com os interesses da Serra
Catarinense, principalmente, das organizações regionais de Lages que apoiam a
Agroecologia. Esse choque de interesses entre as cadeias produtivas das regiões
do Planalto e Serra Catarinense contribuiu para fomentar ainda mais a ruptura do
território.
Ainda, outro motivo que fomentou a divisão territorial foi o fato de outras
importantes instituições do território já possuírem o mapa de atuação da Serra
Catarinense. A AMURES, que já tem 43 anos de constituição, utiliza o mesmo mapa
do território da Serra Catarinense. A Igreja possui uma Diocese, há mais de 80 anos,
com um mapa de atuação territorial muito parecido. A Epagri possui uma UGT que
também abrange os mesmos municípios da Serra Catarinense. As SDR de Lages e
São Joaquim abrangem as duas microrregiões da Serra Catarinense. O Mapa do
CONSAD que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Administração dos Municípios
(IBAM), seguindo critérios de identidade territorial, chegou num recorte quase
idêntico ao da AMURES, diferenciando apenas na inclusão do município de Celso
Ramos ao território. Porém, segundo entrevista com o Assessor Estadual da Serra
Catarinense (2011), este município tem mais proximidade com outro pólo regional
que é Campos Novos, pertencente ao território do Planalto Catarinense. A Agência
de Desenvolvimento de Lages também utiliza a mesma divisão territorial da Serra
Catarinense.
A

partir da

grande assembleia ocorrida

em 2006, o

CEPRONAF

imediatamente reconheceu a reorganização territorial, já que a deliberação partiu
dos membros do próprio território. O governo federal, porém, levou um ano para
reconhecer essa divisão. A dificuldade do governo federal em reconhecer era
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basicamente por conta de recursos financeiros e humanos. Quando se cria um novo
território, o pressuposto é que o governo tem que aportar recursos de investimento
do PROINF e consultores para acompanhar o território.
Portanto, as evidências demonstram que a partir de um território delimitado apriori pelo CEPRONAF, os atores locais buscaram afirmar a-posteriori a existência
de um “território construído”, segundo a concepção de Pecqueur (2005). Lembra-se
que um “território construído” se afirma pelos seus valores, manifestações culturais e
identidade própria (CAZELLA; CARRIÈRE, 2006). Esse processo de construção
territorial se deu no tempo e a partir da mobilização e interação dos atores locais. A
política, pensada pelo MDA, ganhou vida, graças à articulação que foi feita com
esses atores e essa mesma articulação questionou e transformou a política, dando a
ela um novo direcionamento.
Analisando a trajetória de implantação e consolidação do CODETER no
território percebe-se claramente que a construção territorial (objeto do processo de
coprodução aqui analisado) é fruto de um aprendizado coletivo. Não bastou a
intenção do Ministério e a sua ação na região. A definição de território foi construída
pelos atores, por meio de acordos e disputas reais. Por outro lado, essa composição
territorial não é um espaço amplo e aberto de negociação entre múltiplos atores e
grupos estratégicos. O caso do CODETER mostra que essa composição é fruto de
uma arena de disputas, que no caso analisado resulta numa segmentação (como
visto as instituições participantes são ligadas na sua grande maioria ao universo da
agricultura familiar). Apesar do discurso de amplo envolvimento e participação
ampliada, a prática do CODETER reflete um recorte claro em termos de grupos e
instituições que dele participam.
Todo esse processo de construção e aprendizado coletivo vem gerando
mudanças reais no território. Um exemplo disso são os projetos aprovados nas
Plenárias Territoriais, após a constituição do território da Serra Catarinense, que
passaram a ter relação com o PTDRS e a envolver áreas que iam além do simples
investimento econômico em atividades produtivas.
O projeto aprovado em primeiro lugar na Plenária Territorial da Serra
Catarinense de 2007 teve como objetivo dar apoio de infraestrutura para o trabalho
dos técnicos do consórcio público para implementação do Sistema Unificado de
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Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA)36, instalado nos dezoito municípios do
território catarinense. A meta do projeto foi adquirir veículo, móveis e equipamentos
para estruturar a sede da AMURES, responsável pela gestão do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos
Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense
(CISAMA). Este projeto, relativamente pequeno, colaborou com criação de uma
legislação padronizada de inspeção de sanidade agropecuária para o território. Hoje,
todos os 18 municípios da Serra Catarinense possuem uma lei padronizada que vai
permitir, no futuro, a criação de uma livre zona de comércio regional. O projeto para
estruturação do SUASA foi uma resposta a um desafio apontado pelo PTDRS da
Serra Catarinense. O plano dizia que a Serra não tinha um sistema de inspeção e
comercialização apropriado. Foi feito um debate no Território da Serra Catarinense,
em 12 seminários municipais, onde ficou evidente que os municípios não tinham
condições de aderir ao SUASA individualmente. Então, a AMURES se propôs a criar
um sistema de inspeção padrão para o território, e o CODETER a oferecer a
infraestrutura necessária para sua execução.
O CODETER oportunizou espaço para que fosse possível debater, chegando
a uma solução de como seria formada a equipe do CISAMA. Ficou definido que a
equipe seria formada por representantes de cada município. Além disso, o Colegiado
está levantando onde estão os produtores e as agroindústrias que precisam se
adequar as normas e demandas do território. Também ajudou na sensibilização do
produtor rural quanto a essa ação ser extremamente necessária. Com a criação de
uma zona livre de comércio e organização dos agricultores em redes de
agroindústrias, vai ser possível criar uma marca regional para fazer a rotulagem de
inspeção dos produtos do território para comercializá-los para dentro e fora do
território, de forma coletiva.
O projeto do Arranjo Agroecológico também foi um projeto intersetorial e
intermunicipal para a região. A meta do projeto foi construir uma sede para a
Cooperativa Ecológica dos Agricultores Artesãos e Consumidores da Região
36

O SUASA é um sistema unificado de inspeção agropecuária, coordenado pela União e executado
pelos estados e municípios. A adesão ao programa federal pode ser feita individualmente por cada
município ou por meio de consórcios intermunicipais. Seu objetivo consiste em garantir a saúde dos
animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços e a identidade,
qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos finais destinados ao consumo.
Os produtos inspecionados por qualquer instância do sistema Suasa podem ser comercializados em
todo o território nacional. (fonte: http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/suasa/)
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Serrana de Santa Catarina (ECOSERRA) em Lages e adquirir um caminhão para a
distribuição dos alimentos dos agricultores cooperados do território. O apoio do
CODETER da Serra Catarinense à ECOSERRA alavancou a comercialização da
produção agroecológica no território e permitiu à cooperativa desenvolver projetos
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 37 com a CONAB que atendesse toda
a região. Hoje a região tem um milhão e quinhentos mil reais do PAA que são
captados pela Cooperativa ECOSERRA. Os grupos de agricultores familiares de
diversos municípios participantes da cooperativa fazem a distribuição dos alimentos.
Este projeto também estava previsto no eixo estratégico do PTDRS do território:
Apoio e fortalecimento ao associativismo e cooperativismo (vide apêndice 04).
O projeto da Casa Familiar Rural (CFR) de São José do Cerrito também
demonstra um avanço na concepção dos representantes da região serrana sobre o
que é desenvolvimento rural. O projeto visa oferecer apoio de infraestrutura para
auxiliar a formação educacional de jovens agricultores, por meio da pedagogia da
alternância, ministrada pela CFR. Esta metodologia possibilita ao educando estudar
sem se afastar da atividade rural. Ele passa duas semanas na propriedade dos pais
e uma semana na CFR. O processo de capacitação ocorre nos dois momentos, no
período da escola e no período em que está em sua propriedade, assistido por
monitores com formação nas áreas da pedagogia e da agronomia. O projeto prevê a
aquisição de um veiculo para que o monitor possa fazer visitas nas propriedades
rurais e apoio de infraestrutura na sede da CFR.
O projeto da educação no campo foi um projeto inovador no CODETER da
Serra Catarinense. Este projeto também estava ligado aos eixos estratégicos do
PTDRS. Porém, neste caso, o projeto tendeu a beneficiar de forma mais local do que
territorial. Praticamente, foi apenas o município de São José do Cerrito que foi
beneficiado com a educação no campo. A sua área de abrangência alcançou de
forma direta somente 59 jovens estudantes e 85 agricultores familiares do município.
O projeto Feira Livre de Produtos da Agricultura Familiar também foi apontado
por muitos entrevistados como sendo muito importante para o território. Este projeto

37

Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA é operacionalizado pela CONAB,
com recursos do MDA e MDS. Ele visa a aquisição direta da produção da agricultura familiar em
situação de baixa de preço ou em função da necessidade de atender a demandas de alimentos de
populações
em
condição
de
insegurança
alimentar.
(fonte:
http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa)
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ofereceu kits-feiras para praticamente todos os municípios do território. Antes, os
agricultores faziam a feira embaixo de lonas plástica. Com os kits-feiras, foi
disponibilizada uma barraca, uma balança eletrônica com precisão, freezer, caixas
plásticas pra transportar produtos, balcão de madeira, mesas e cadeiras plásticas e
etc. Estes kits resultaram em uma melhor organização do processo de
comercialização dos agricultores familiares da Serra Catarinense. Hoje tem feiras
livre em todo território montado com esse material disponibilizado pelo CODETER. O
projeto também está articulado ao PTDRS da Serra Catarinense.
Além destas iniciativas, podem ser destacados outros movimentos que
ocorreram no território, após a constituição do CODETER. A seguir busca-se
demonstrar

como

o

CODETER

vem

influenciando

nas

dinâmicas

de

desenvolvimento rural da Serra Catarinense, segundo relatos dos pesquisados.
4.1.2 Mudança na dinâmica de desenvolvimento rural após a constituição do
CODETER na Serra Catarinense.
O papel principal do CODETER no território, relatado pela maioria dos
pesquisados, é oportunizar o debate e a articulação de políticas públicas rurais nos
municípios do território. No âmbito federal, estadual e municipal, existem políticas
públicas com o mesmo objetivo e público que são desintegradas e desarticuladas.
Sob a gestão territorial do CODETER, os programas governamentais e políticas
públicas passaram a ter uma maior sinergia e sincronia dentro dos municípios.
O espaço do CODETER possibilita às lideranças a discussão sobre estratégias de
implementação de programas e políticas, de diferentes ministérios e níveis de
governo, no âmbito territorial. Os representantes do Núcleo Gestor do CODETER
disseminam as informações nos seus municípios e articulam com os órgãos de
governo e lideranças locais para colocarem em prática aquilo que é deliberado
territorialmente.
O CODETER também possibilitou a identificação das potencialidades e
necessidades do território. As demandas e prioridades locais surgiam nas
Plenárias municipais, eram debatidas e aglutinadas em projetos semelhantes
(descritos

anteriormente)

nas

Plenárias

Microrregionais,

os

quais

eram

encaminhados para serem aprovados e priorizados nas Plenárias Territoriais.
Diversas contribuições já foram dadas para o desenvolvimento rural da Serra
Catarinense, após a constituição do CODETER. A totalidade dos atores pesquisados
confirmou que o CODETER trouxe melhorias para o território. A principal

130

contribuição, relatada pela maioria deles, foi possibilitar a mudança do
pensamento local e em curto prazo das principais lideranças do território, para
um pensamento intermunicipal e em longo prazo. Nos primeiros anos da
implantação da CIAT, existia uma disputa muito evidente entre os municípios, para
ver qual deles conseguia arrecadar mais recursos, em termos de projetos. Primeiro
buscava-se o incentivo financeiro para aquisição de um equipamento ou para
construção de alguma estrutura, depois se preocupava com a organização,
implementação, sustentabilidade e retorno do projeto. Com o tempo, o CODETER foi
amadurecendo. Hoje, segundo os entrevistados, os projetos aprovados são mais
estruturantes, conscientes e preocupados com a viabilidade, gestão e retorno
financeiro e social do projeto.
Além disso, analisando os projetos apresentados e aprovados em cada
Plenária Territorial (descritos acima), observa-se que a compreensão dos
representantes do CODETER sobre o que é desenvolvimento rural se ampliou. Nas
primeiras Plenárias, os projetos apresentados visavam quase que exclusivamente o
desenvolvimento econômico. Com o passar dos anos, o CODETER foi
desenvolvendo e aprovando projetos em outras áreas, que não envolviam somente
o investimento em atividades produtivas, como por exemplo: habitação rural,
comunicação social, estruturação de redes de comercialização, educação no campo
e implantação de políticas públicas federais, a exemplo do SUASA.
A concepção do que são projetos territoriais também se ampliou. Os
representantes hoje estão menos preocupados com o retorno financeiro para seu
município, e estão pensando mais de forma intermunicipal, no beneficio do território
como um todo. Exemplo disso são os projetos que passaram a englobar cada vez
mais os municípios do território e a diminuição da quantidade de projetos
apresentados nas plenárias territoriais. Em 2005, por exemplo, foram apresentados
24 projetos para disputar recursos do território. Já em 2011 foram apresentados
apenas dois projetos que contemplavam o território como um todo.
Percebe-se que com a implantação do CODETER houve um aprendizado
dos atores envolvidos no campo do desenvolvimento rural, de uma visão mais
setorial para uma ação mais territorial. Porém, as contribuições do CODETER
não se limitam apenas ao âmbito local, mas envolvem também uma melhoria
na própria gestão da política pública de desenvolvimento rural, tornando-a
mais efetiva, como discutiremos a seguir.
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Antes do CODETER, a definição dos projetos e alocação dos recursos do
PROINF era feita de forma municipalizada. Nessa época, surgiram diversos projetos
inviáveis, que receberam recursos para serem implantados, mas que não tiveram um
planejamento adequado para serem administrados. Não havia um plano de gestão e
o compromisso dos beneficiários para o custeio e manutenção da estrutura
construída. Por conta disso, vários empreendimentos instalados nunca entraram em
operação. “Só no extremo oeste, por exemplo, nós temos 13 projetos parados”
(Secretario Adjunto da SAR, 2011). No formato antigo do PROINF, não existia uma
metodologia que exigisse uma construção de baixo para cima para apresentar uma
demanda ou solução para um problema. Atualmente, com o apoio do CODETER,
os projetos nos territórios são debatidos pelos representantes locais e são
avaliados quanto a sua capacidade de manutenção de estrutura por uma
comissão técnica.
Hoje, a luz do CODETER, nós temos projetos que são amplamente
discutidos pela comunidade, são selecionados dentro de um banco de
projetos, e não são mais aprovados sem que haja um plano de gestão, (...)
(e uma) análise da viabilidade técnica e econômica, para que possa se
sustentar com as “próprias pernas” (Secretário Adjunto da SAR, 2011).

Outra mudança no território da Serra Catarinense, oportunizada pelo
CODETER, foi o aumento da execução de políticas públicas federais nos
municípios e consequentemente uma maior mobilização de recursos para os
mesmos.
Hoje, a nível de (SIC) Brasil, eu não saberia te dizer em números, mas o
MDA concluiu que para questão do PAA e do PNAE, onde tem território
instalado, há um volume extremamente superior (de recursos captados pelo
programa), (em comparação) onde não tem ações territoriais. Então, essa
dinâmica de debates e articulação (promovidas pelo CODETER), fomentou
muito a (atuação conjunta para) busca desse mercado institucional
(Delegado do MDA/SC, 2011).

A partir do CODETER, intensificaram-se as ações, negociações e articulações
de recursos, envolvendo os municípios da Serra Catarinense com outros Ministérios,
além do MDA. Exemplificando: no Ministério da Agricultura, com a implantação do
SUASA; no Ministério da Educação, com a implantação do curso de agroecologia no
Instituto Federal em Lages e da política pública de alimentação escolar; e no
Ministério do Desenvolvimento Social, com a implementação do PAA.
O CODETER teve um papel fundamental na implementação do PNAE na
Serra Catarinense. A política foi discutida dentro do Colegiado, foram mobilizadas as
lideranças locais para participarem do Seminário de Alimentação Escolar e
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sensibilizadas as secretarias municipais de educação para se adequarem à lei. Foi a
articulação do CODETER que tornou possível a adesão à lei por todos os municípios
do território. O espaço do CODETER também possibilitou uma maior articulação
entre as cooperativas de agricultores familiares para fornecimento de produtos para
alimentação escolar nos municípios. No Planalto Norte, por exemplo, existem três
cooperativas, uma com base do MST, outra da FETRAF e outra da FETAESC, que
atuam de forma conjunta para abastecer as prefeituras de Joinville, Rio Negrinho,
São Bento do Sul e Canoinhas. Elas participam das chamadas públicas, dividindo
atribuições e racionalizando o uso de transportes e pessoas para trabalhar. Essa
articulação entre cooperativas, movimentos sociais e sindicatos ocorreu dentro do
espaço do CODETER.
Todas essas experiências evidenciam que o CODETER tem atualmente um
importante papel institucional nas dinâmicas de desenvolvimento rural do território da
Serra Catarinense e que vem contribuindo para solução de alguns dos principais
dilemas da região. O apoio à criação e fortalecimento de associações e cooperativas
de agricultores familiares foi uma das saídas encontradas pelo CODETER para
solucionar os problemas relacionados ao êxodo rural e à baixa renda do território.
Quando estão organizados em cooperativas, os pequenos produtores conseguem
mais

facilmente

diminuir

seus

custos

fixos

e

encontrar

maneiras

para

comercializarem seus produtos, conseguindo, em alguns casos, romper com os
intermediários. A força da união os ajuda a escoar seus produtos e a se consolidar
econômica e socialmente, além de se tornarem mais estruturados para participar de
chamadas públicas para atendimento de políticas públicas como o PNAE e o PAA.
O apoio ao desenvolvimento socioeconômico da agricultura familiar (um dos
focos principais da política do MDA) pode ser encarado como uma estratégia do
CODETER para diminuir as desigualdades entre as zonas rurais e urbanas da Serra
Catarinense, e, assim, fortalecer o desenvolvimento sustentável do território.
A disseminação de experiências de arranjos e parcerias entre as prefeituras
da região serrana, articulados principalmente via AMURES e CODETER, muito
contribuiu para solucionar o dilema da falta de capacidade técnica e financeira dos
municípios para prestação qualificada de serviços públicos, sobretudo para os
municípios menores e mais fragilizados economicamente. Após a implantação do
CODETER, os municípios passaram a dialogar mais facilmente sobre parcerias
intermunicipais, identificando necessidades e potencialidades semelhantes para
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realização de um único consórcio, englobando dois ou mais municípios. O
CODETER possibilitou também espaço para os municípios planejarem e atuarem
coletivamente, desde pequenas ações pontuais, como a compra de insumos de
forma conjunta, até projetos em comum de mais longo prazo, como é o caso da
criação do CISAMA para implementação da política pública federal do SUASA.
O apoio à educação no campo foi uma forma encontrada pelo CODETER
para lidar com o alto índice de analfabetismo e baixa qualidade do ensino básico no
território, sem precisar se apoiar em Lages, pólo receptor do êxodo rural da região e
concentrador do crescimento populacional urbano. A metodologia de ensino da CFR
também contribuiu para diminuição do êxodo rural, já que incentiva os filhos dos
agricultores a não se afastarem das atividades agrícolas em suas propriedades
rurais.
Ainda, o espaço oportunizado pelo CODETER para diferentes segmentos do
meio rural38 discutirem entre si sobre seus problemas em comum, colabora para
amenizar a cultura política serrana, marcada historicamente pelas práticas
clientelistas e paternalistas (“coronelismo”). Hoje, em vários pontos da região, há
dinâmicas e negociações acontecendo entre eles, independente de existirem
conflitos sociais ou político-partidários.
O CODETER possui atualmente uma forte interação político-institucional com
as principais entidades ligadas ao desenvolvimento rural da Serra Catarinense. No
entanto, segundo relato do Secretário Adjunto da SAR (2011), em relação aos
órgãos com atuação estadual esta integração ainda pode ser mais intensificada.
Para mais detalhes sobre a relação político-institucional do CODETER com as
principais instituições ligadas ao público rural do território, consultar Apêndice 05 da
dissertação.
Em suma, as inúmeras evidências relatadas tanto na trajetória como nos
resultados promovidos pelo CODETER na região permitem afirmar que este se
tornou um importante espaço institucional de promoção do desenvolvimento rural na
Serra Catarinense. Dentre essas evidências, destacam-se a ampliação da
participação dos atores territoriais ao longo dos anos na CIAT/CODETER; a
construção de regras próprias que garantem maior representatividade municipal e
legitimidade perante as principais entidades ligadas ao desenvolvimento rural; o
38

Como por exemplo, o movimento dos pequenos agricultores, mulheres camponesas, assentados da
reforma agrária, sindicatos rurais, cooperativas, prefeituras, Epagri e outros.
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sentimento de não pertencimento com o território ampliado do Planalto Serrano
Catarinense e a busca por uma identidade territorial própria; o amadurecimento da
concepção de projetos territoriais entre os participantes; a diminuição na disputa por
recursos nas Plenárias Territoriais; a qualificação na elaboração e gestão de
projetos; e a articulação política-institucional do CODETER com outras instituições
dentro e fora do território para gestão do desenvolvimento rural na Serra
Catarinense.
No entanto, esse processo de institucionalização não ocorreu de forma
automática, a partir da oportunidade gerada pela política proposta pelo MDA. Ele se
deu graças à formação gradual de uma ação coletiva que se engendra a partir da
articulação dos atores locais; ou seja, há um processo de transformação de um
grupo latente (a CIAT) num grupo ativo (CODETER). A política pública ganha vida e
se reconfigura, na prática, a partir dessa ação coletiva.
A seguir serão analisados mais detalhadamente os elementos que
caracterizam essa ação coletiva, buscando examinar se esta ação promove ou não
um processo de coprodução do bem público e, em caso afirmativo, em qual
intensidade essa coprodução ocorre.

4.2 Ação Coletiva no CODETER
Durante o trabalho de campo, observamos várias evidências de construção de
uma ação coletiva39 no CODETER. A seguir serão analisados os elementos
principais que caracterizam a ação coletiva no planejamento e gestão do
desenvolvimento territorial da Serra Catarinense.
a) Identidade coletiva comum
Após analisar as evidências da pesquisa de campo, podemos afirmar que a
identidade do CODETER da Serra Catarinense está sendo construída aos poucos.
Hoje, os representantes se sentem mais pertencentes ao CODETER do que na
época da CIAT do Planalto Catarinense. Apesar de, sem dúvida, existirem interesses
institucionais dentro do Colegiado, parece existir um interesse comum mais forte que
une as organizações e municípios do território para trabalharem juntos na tentativa
de construção de um bem público. Esse interesse comum é expresso nos projetos
territoriais que passaram a englobar cada vez mais os municípios e demandas da
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De acordo com o conceito tratado na página 50 no Capítulo 1 da fundamentação teórica
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Serra Catarinense. Vários projetos apresentados e aprovados no CODETER têm
expressado a identidade da Serra Catarinense, como por exemplo, os projetos
territoriais para monitorar a qualidade de fabricação do Queijo Serrano, estruturar um
entreposto de comercialização do mel e para construir uma serraria móvel para o
corte do pinus e eucaliptos. Todas estas atividades econômicas e produtos são
característicos e predominantes no território. Segundo relato de alguns atores
pesquisados, o CODETER da Serra Catarinense tem conseguido contemplar as
demandas do povo serrano, tanto dos municípios da região de São Joaquim quanto
de Lages. Além disso, os projetos aprovados e executados hoje correspondem ao
planejamento estratégico territorial que foi construído coletivamente pelos atores
locais da Serra Catarinense. Somente são aprovados projetos que estão incluídos
nos eixos estratégicos e linhas de ação do PTDRS.
No entanto, ainda existem conflitos históricos que não estão superados e que
dificultam o fortalecimento de uma identidade coletiva dentro do CODETER. Um
exemplo disso é o conflito entre técnico versus saber local. Conforme foi
apresentado no capitulo 02, o modelo de extensão rural brasileira ainda é muito
marcado pela relação paternalista e autoritária dos técnicos (extensionistas) para
com os agricultores. Conforme Siminski (2004), a desconsideração do conhecimento
tradicional e prático construído pelos agricultores familiares, característico do modelo
de desenvolvimento agrícola “Revolução Verde”, ainda hoje se mostra muito
presente nas práticas extensionistas do estado.
Os técnicos, sobretudo da Epagri, são muito atuantes dentro do território, e
como profissionais, eles são incisivos nas suas propostas e ideias dentro do
Colegiado. Cada um tem a sua visão sobre os problemas de desenvolvimento do
território e sobre a suas soluções. A maioria das lideranças locais de agricultores,
por outro lado, não possuem os mesmos recursos que lhe permitam deliberar de
forma igual com os técnicos do governo ou de entidades mais organizadas e
estruturadas da sociedade civil.
Na época do Planalto Serrano Catarinense, a disparidade entre esses grupos
era ainda maior. Quando o território ainda contemplava as regiões de Curitibanos e
Campos Novos, os técnicos da Epagri eram maioria absoluta no debate. Os projetos
aprovados em 2005 e 2006 foram todos direcionados para cadeia produtiva do leite.
Isso ocorreu porque era uma decisão institucional da Epagri investir nessa área, ou
seja, os recursos aprovados nestes anos foram para projetos de instituições e não
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para projetos do território. Com a divisão do território em 2006, abriu-se espaço para
as organizações da sociedade civil apresentarem mais projetos, principalmente na
área da comercialização de produtos agroecológicos. Após a consolidação do
CODETER da Serra Catarinense, a sociedade civil ganhou mais força e os técnicos
do poder público perderam um pouco de sua hegemonia nas aprovações de
projetos. Isso colaborou para fortalecer a identidade no Colegiado. Conforme
concepção teórica de Fligstein (1998), houve uma organização e articulação entre
alguns atores periféricos desafiantes (como representantes de OSC e movimento
sociais), que, por meio de suas habilidades sociais, aproveitaram uma oportunidade
política gerada pela divisão do território e se tornaram personagens centrais da
trajetória do CODETER da Serra Catarinense.
Outro conflito existente na região é o da agricultura convencional versus
agricultura sustentável. Na Serra Catarinense existe uma discussão forte sobre a
agroecologia. Porém, nem todos os agricultores no território são agroecológicos. Na
época em que o território ainda era o Planalto Serrano, ocorreram conflitos nas
Plenárias Territoriais da CIAT para aprovação dos projetos do arranjo agroecológico,
da cadeia do leite e da cadeia do vime. A definição foi no voto, com muitas
argumentações e defesas. A Plenária se estendeu noite adentro, com debates bem
calorosos. A solução dada pelo Assessor Territorial, na época, foi demonstrar que
era possível realizar as duas ações pelo Colegiado. Você poderia desenvolver uma
atividade de leite de forma orgânica e agroecológica, como também estimular a
organização das cooperativas e a comercialização dos produtos agroecológicos.
Uma atividade não precisaria competir com a outra. Neste caso, o articulador do
CODETER contribuiu para solução do conflito, bem como para estreitar os laços de
identidade entre os participantes. Hoje, a maioria dos projetos no CODETER já
tende para uma questão mais sustentável. Mas, ainda existem projetos em que o
horizonte é da agricultura convencional.
Portanto,

existem

interesses

institucionais

divergentes

e concepções

diferentes acerca do desenvolvimento rural entre os diversos atores participantes do
CODETER da Serra Catarinense que dificultam a consolidação de uma identidade
própria no Colegiado. O caso do CODETER nos permite constatar que a construção
da identidade coletiva não se dá pela mera soma dos interesses ou ainda por um
consenso

simples. Essa

identidade

vem

sendo

construída por meio

do

reconhecimento dos distintos interesses e pelo conflito e negociação entre eles. É
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esse embate que possibilita a construção de objetivos. Segundo Reynaud (2004), os
conflitos representam um avanço na construção de uma ação coletiva. Eles obrigam
uma negociação entre as partes na tentativa de solucionar o problema. Os conflitos,
quando solucionados, fortalecem os laços de união entre os participantes. No
CODETER, os assessores ou articuladores do território possuem um papel
imprescindível para mediar os conflitos e mobilizar acordos e coalizões políticas
entre os participantes, ou seja, para fortalecerem os laços de pertencimento e
identidade com o território.
b) Motivações principais
A observação do cotidiano nas reuniões e coleta de dados nas entrevistas e
questionários revelaram que a motivação principal para os representantes do
CODETER se reunirem e discutirem o desenvolvimento do território ainda é a
possibilidade em acessar mais recursos do PROINF para o seu município e/ou
instituição. Embora haja uma motivação comum em buscar o desenvolvimento e
qualidade de vida no meio rural, são os interesses particulares que muitas vezes
levam os atores e instituições a participarem do CODETER.
É importante ressaltar que os interesses particulares são importantes para
alavancar a ação coletiva. Para os teóricos da Mobilização de Recursos (MR)

40

,

uma ação coletiva é formada por grupos de interesses organizados e dotados de
racionalidade instrumental, que buscam o alcance de suas metas e objetivos,
sempre considerando o custo/benefício de suas ações (GOHN, 2007). Mancur Olson
(1999), um dos principais teóricos da MR, admite que existam elementos emocionais
e ideológicos dentro de uma ação coletiva, mas ele argumenta que somente isso
não é capaz de sustentá-la. Para ele, uma ação coletiva não conseguirá se
estabelecer e alcançar seu interesse grupal sem oferecer para os seus integrantes
algum outro tipo de benefício ou incentivo que seja além do objetivo comum
perseguido (OLSON, 1999).
Além da questão de recursos para projetos, existem outros interesses
particulares das instituições em participarem do CODETER. Os interesses principais
das

instituições,

de

acordo

com

os

representantes

entrevistados,

serão

apresentados a seguir.
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Teoria contemporânea norte-americana pertencente ao Paradigma Racionalista Estrutural da ação
coletiva e dos movimentos sociais.
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A AMURES tem interesse em aproveitar da estrutura e forma organizacional
do CODETER para melhorar a sua relação com as organizações da sociedade civil
em seu território. A associação dos municípios tem uma ótima relação com as
prefeituras e com os secretários municipais de agricultura. No entanto, antes do
CODETER, ela não tinha um canal de comunicação adequado, por exemplo, com os
sindicatos rurais e com as associações de produtores do território. Outro interesse
da associação está na redução da pobreza nas cidades. Melhorar a qualidade de
vida no meio rural para conseguir manter as famílias no campo e assim não
alimentar os bolsões de pobreza das cidades. Ao invés de dar bolsa de apoio para
essas famílias nas cidades, busca-se dar subsídios e financiamentos para os
agricultores familiares permanecerem no meio rural.
O Centro VIANEI objetiva inserir o tema da agroecologia na agenda de
desenvolvimento do território. Seus representantes buscam implantar projetos no
território

que

valorizem

a

agroindustrialização,

a

produção

ecológica,

a

comercialização solidária e a formação e capacitação dos agricultores familiares.
Para mais detalhes sobre o que é agroecologia, vide Box 3 abaixo:
BOX 3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A AGROECOLOGIA
Agroecologia pode ser entendida como um campo de conhecimento de caráter
multidisciplinar que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias da Ecologia,
Agronomia, Sociologia, Antropologia, Ciência da Comunicação, Economia Ecológica e de outras
áreas do conhecimento. A aplicação desses conhecimentos, de forma integrada, permite analisar,
avaliar, redesenhar e manejar os agroecossistemas para serem mais sustentáveis através do tempo.
A Embrapa define agroecossistemas como unidades regionais manejadas com o objetivo de
produzir alimentos, podendo ser plantas, animais e elementos bióticos ou abióticos do solo. Na
medida em que incluem o homem, os agroecossistemas ganham a dimensão socioeconômica e de
saúde pública e ambiental. Eles são considerados unidades fundamentais para o estudo e
planejamento das intervenções humanas em prol do desenvolvimento rural sustentável.
Enfoque Agroecológico traz consigo as ferramentas teóricas e metodológicas que nos auxiliam
a considerar, de forma holística e sistêmica, as cinco dimensões da sustentabilidade, de acordo com
SACHS (2002): a Social, Econômica, Ecológica, Espacial e Cultural. Os principais objetivos de uma
pesquisa agroecológica não são a maximização da produção de uma atividade agrícola particular,
mas a busca do equilíbrio do agroecossistema como um todo. O estudo da agroecologia dá uma
maior ênfase no conhecimento, análise e interpretação das complexas relações existentes entre as
pessoas, os cultivos, o solo, a água e os animais pertencentes ao agroecossistema.
Partindo desta compreensão, a agroecologia não pode ser confundida com um estilo de
agricultura ou conjunto de práticas agrícolas de base ecológica. Não se pode confundi-la com
“agricultura sem agrotóxico” ou “agricultura orgânica”, por exemplo. Agroecologia é uma ciência ou
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conjunto de conhecimentos que oferece as bases científicas para apoiar o processo de transição do
modelo de agricultura convencional para estilos de agriculturas de base ecológica ou sustentáveis,
assim como do modelo convencional de desenvolvimento a processos de desenvolvimento rural
sustentável.
Fonte: CAPORAL e COSTABEBER (2002)

A EPAGRI possui o mesmo público alvo que o CODETER. Ambas buscam
trazer benefícios para as famílias rurais, consolidando-as cada vez mais no campo.
Para Epagri, o CODETER é um meio para se mobilizar recursos federais para o
território. Além disso, o Colegiado possibilita identificar melhor as potencialidades e
necessidades locais.
As Prefeituras, em sua maioria, possuem o interesse em trazer suas
demandas locais para o Colegiado. Também é de seu interesse, obter mais
informações a respeito das políticas públicas a nível federal e estadual, para
implantação em seu município.
Portanto, apesar de existir um interesse comum expresso no discurso dos
membros do Colegiado, que é manter a população no meio rural com qualidade de
vida, a motivação dos indivíduos e das instituições para participarem da ação
coletiva é ancorada nos seus interesses particulares. Em outras palavras, o
interesse comum não anula os interesses particulares das instituições representadas
no CODETER. Ao contrário esse interesse comum parece se constituir na
negociação desses interesses institucionais. Porém, uma ação coletiva não se
constrói apenas pela soma desses interesses individuais. Segundo Reynaud (2004),
não se pode reduzir uma ação coletiva em exclusivamente racional instrumental,
visando à maximização dos interesses individuais. Para ele, a ação coletiva se
baseia tanto em aspectos objetivos quanto em subjetivos, tanto em cálculos
utilitaristas quanto na solidariedade. O conflito envolvendo a disputas por recursos
do PROINF é um indício de que a ação coletiva no CODETER é muito focada no
econômico. Porém, existem também outras motivações além das econômicas dentro
do CODETER. A identidade (sentimento de pertencimento), os valores, a cultura, a
ideologia, as habilidades sociais, as redes de relações, os padrões de concertação
(acordos e coalizões políticas) e as normas, leis e regras também são elementos
que embasam a ação coletiva do CODETER.
c) Noção de Desenvolvimento Rural
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Ao observar os primeiros projetos do Colegiado e os últimos, percebe-se que
a compreensão do Colegiado sobre o que é desenvolvimento rural se ampliou. Os
projetos deixaram de ser exclusivamente voltados ao investimento do meio
produtivo, e passaram a abranger outras áreas, como a habitação rural,
comunicação social, educação no campo e etc.
Porém, não existe um significado único de Desenvolvimento Rural no
Colegiado.

Existem

grupos

de

representantes

que

focalizam

mais

o

desenvolvimento econômico do meio rural, buscando elaborar e executar projetos
que possibilitem ao agricultor gerar mais renda em suas atividades. Estes
representantes estão preocupados em manter o agricultor familiar no campo com
qualidade de vida, mediante o investimento em duas ações básicas: 1) Dar condição
de infraestrutura para possibilitar a comercialização da agricultura familiar, como
estradas, telefone, saneamento básico, moradia, ferramentas, estrutura de produção
e comercialização e etc.; e 2) Dar condição técnica para que o agricultor tenha
qualidade de produção e consiga agregar valores aos seus produtos.
Outros grupos já têm uma ideia mais multidimensional do desenvolvimento,
enxergando, além da dimensão econômica, as dimensões ambientais, sociais e
políticos-institucionais. Eles também buscam manter o agricultor no campo com
qualidade de vida, mas o desenvolvimento rural para eles não envolve somente a
infraestrutura e a capacidade de gerar renda. Envolve também a saúde, educação,
meio ambiente, transporte, segurança, serviços e outras atividades não agrícolas no
campo. A noção de desenvolvimento rural deste grupo se aproxima mais das cinco
dimensões fundamentais (Social, Econômica, Ecológica, Espacial e Cultural) do
conceito de sustentabilidade (SACHS, 2002), apresentado no capítulo 01.
O problema é que a atual política do MDA nos territórios rurais não está
preparada para articular a multi-dimensionalidade do desenvolvimento sustentável.
O PRONAT se restringe mais a projetos de infraestrutura e capacitação técnica para
o público rural. Exemplo disso foi o projeto de comunicação social aprovado pelo
CODETER que não pode ser apoiado e executado com recursos do PROINF,
porque fugia das características orçamentárias do MDA. O projeto envolvia o
estimulo às rádios comunitárias rurais para socializar e circular informações e
discussões com foco no fortalecimento da identidade territorial do povo serrano.
Como o projeto tratava de apoio a veículos de comunicação, ficou determinado que

141

ele não poderia ser responsabilidade do MDA, mas sim do Ministério das
Comunicações.
O discurso do governo é fortalecer a ideia de território, porém, na prática, a
política ainda funciona seguindo uma lógica setorial. Na configuração atual do
PRONAT, o CODETER possui recursos para articular e desenvolver somente a
política agrícola do território. A política da saúde, educação e segurança pública, por
exemplo, não são debatidas e implementadas nesse espaço. Quando se começou a
discutir melhor os PTDRS nos territórios, começou-se a perceber que a política do
MDA (PRONAT) tinha chegado a seu limite, não conseguindo pensar o rural além do
agrícola. A proposta do Território da Cidadania41 foi exatamente superar essa
limitação, por meio do envolvimento direto do CODETER com diversos ministérios,
secretarias do governo estadual e entidades voltadas ao meio rural e urbano para
planejar o desenvolvimento do Território como um todo, não somente a questão
agrícola das suas zonas rurais.

Desse modo, percebe-se que a ação coletiva

produziu um aprendizado em termos de vivência territorial, o que proporcionou
questionar e repensar a própria política. Essa construção coletiva ocorreu também
no âmbito das diretrizes e regras comuns do CODETER como será analisado a
seguir.
d) Aprendizado das regras da ação coletiva
As principais regras que regem a ação coletiva estão contidas no regimento
interno do CODETER. Essas regras foram construídas tomando-se por base
algumas normas e recomendações dadas pelo CONDRAF e MDA. O programa
federal (PRONAT) já vem para o território com uma carga grande de diretrizes e de
regras impostas. Essas regras regem desde a própria constituição do Colegiado até
a construção dos projetos territoriais. Muitas destas regras são realmente
apropriadas pelos atores na ação coletiva, algumas outras ficam apenas no papel.
Exemplificando, uma regra do CONDRAF contida em sua Resolução diz que
a composição do Colegiado deve ser representativa, diversa e plural dos atores
sociais envolvidos no processo de desenvolvimento rural dos territórios, devendo
contemplar as questões de raça, etnia e geração. Conforme já foi evidenciado, a
representação atual do CODETER não contempla toda a diversidade de segmentos
sociais do meio rural. A maioria das organizações representadas está associada ao
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Conforme tratado no capitulo 3, item 3.3.1.
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segmento social dos agricultores familiares do território. Há um recorte setorial
promovido pelo próprio programa do MDA. Na última renovação do CODETER
também não foram observadas a questão de raça, etnia e geração como regra para
escolha de seus representantes.
Alguns critérios para escolha da nova composição do CODETER em 2011,
determinados no regimento interno do Colegiado, também não foram cumpridos
satisfatoriamente. Algumas representações não ficaram bem definidas após a
Plenária Territorial de renovação do CODETER. Alguns municípios, até o final de
2011 ainda não tinham representantes no Núcleo Gestor do CODETER, como por
exemplo: Correia Pinto (governamental), Rio Rufino (sociedade civil) e Ponte Alta
(ambos). Os representantes desses municípios não compareceram para a Plenária
de renovação e eleição do Núcleo Gestor realizada em setembro de 2011. Também
não foram definidas quais entidades regionais possuem vagas efetivas e quais
possuem vagas suplentes no Núcleo Gestor. Em alguns casos, a representação
também está confusa. Tem municípios que os representantes eleitos, às vezes, não
comparecem e mandam pessoas de outras instituições para os substituírem. Por
exemplo: O representante da prefeitura de Capão alto e de Urupema mandou
representantes da Epagri para ocupar a sua cadeira em uma reunião do Núcleo
Gestor. Em nenhum dos casos, a Epagri era suplente na representação do
município. Também existe um caso no qual as vagas para representação municipal
e regional no Núcleo Gestor foram ocupadas pela mesma pessoa. Em São José do
Cerrito, a vaga efetiva ficou com um representante da ACROSAMP, que é a mesma
pessoa que está representando a ECOSERRA regionalmente no CODETER.
Outra regra recomendada pelo CONDRAF que não foi cumprida na
renovação do CODETER em 2011 se refere à questão de representantes do
legislativo ocuparem cadeiras no CODETER. O atual regimento interno do
CODETER, em acordo com as regras dadas pelo CONDRAF, destina três vagas
efetivas do poder público dos municípios para serem ocupadas por representantes
do governo municipal (prefeitura), governo estadual (Epagri) e legislativo
(vereadores). No entanto, essa regra foi proposta para ser modificada pelos
membros do Núcleo Gestor que chegaram a uma conclusão que os vereadores não
têm comparecido às reuniões do Núcleo Gestor. O Assessor Estadual da Serra
Catarinense sugeriu modificar o regimento interno para destinar duas vagas para o
governo municipal e uma para o governo estadual, dispensando assim a
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obrigatoriedade em nomear representantes do legislativo para ocupar vagas no
Colegiado. Neste caso, os membros do Núcleo Gestor do CODETER estão
propondo a construção de suas próprias regras, de acordo com a realidade que
melhor se encaixa com o ambiente institucional deles. No entanto, a alteração no
regimento interno não foi efetivada, pois ela teria que ser encaminhada
obrigatoriamente para votação e aprovação final em uma Plenária Territorial com
todos os representantes do CODETER.
Outra regra sugerida para ser modificada pelo Assessor Estadual da Serra
Catarinense se refere à quantidade de vagas a serem disponibilizadas para os
representantes municipais e regionais no Colegiado. O Assessor sugeriu, em uma
reunião do Núcleo Gestor, que os participantes avaliassem se a atual composição
corresponde à realidade do Colegiado. Hoje são eleitos dez representantes por
município, sendo cinco da sociedade civil e cinco do poder público, e mais dezesseis
vagas de representantes regionais, oito por microrregião. Porém, a modificação no
regimento não foi aprovada pela maioria dos representantes do Núcleo Gestor.
Um documento importante que baliza as discussões estratégicas no
Colegiado é o PTDRS. Segundo a regra dada pelo edital PROINF, os projetos
territoriais somente serão aprovados se estiverem vinculados aos eixos estratégicos
aprovados no PTDRS do território (vide Apêndice 04). Este planejamento estratégico
contém regras que foram construídas, de forma paritária e participativa, pelos atores
territoriais representantes do CODETER. O PTDRS ajudou a direcionar as ações do
CODETER para o desenvolvimento do território como um todo, já que o objeto dos
projetos teria que estar relacionados com os eixos estratégicos e propostas de linha
de ação do plano territorial.
Também foram construídas algumas regras e critérios técnicos para melhorar
a escolha dos projetos territoriais, ao longo dos anos. Esse foi um processo de
aprendizado entre os membros da CIAT/CODETER. No primeiro ano de votação dos
projetos com abrangência territorial do Planalto Serrano em 2004, não havia regras e
critérios estabelecidos. Ainda não existiam instâncias regionais ou municipais para
debater os projetos com antecedência, nem era garantida a representação de cada
município e microrregião do território na comissão da CIAT. Neste ano, os projetos
foram aprovados por consenso entre os presentes.
Em 2005, a escolha dos projetos territoriais já foi feita seguindo alguns
critérios técnicos e representativos. A comissão Diretiva da CIAT definiu uma
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estratégia para garantir a representatividade das propostas, inspirada a partir da
experiência do CONSAD da Serra Catarinense. Primeiramente, foi realizada uma
Plenária Regional em cada SDR para escolha de 10 delegados, de forma paritária (5
da sociedade civil e 5 do governo), para representarem sua microrregião na Plenária
Territorial, visando a avaliação e escolha dos projetos do território. Também foram
apresentados, defendidos e selecionados os projetos de infraestrutura que
representariam cada microrregião na Plenária Territorial. Além dessas regras de
representação, foram definidos dois conjuntos de critérios, os obrigatórios e os
técnicos, de acordo com as recomendações da SDT/MDA. Os critérios obrigatórios
para apresentação de qualquer projeto eram: Integração entre Municípios (projeto
tem que envolver múltiplos municípios); e caráter complementar a outras ações (as
ações de infraestrutura previstas nos projetos devem complementar outras ações de
desenvolvimento no território). Os critérios técnicos (Apêndice 06) serviam para
pontuar os projetos. Para cada um deles foi atribuído um peso.
Em 2006, o processo foi mais bem organizado do que no ano anterior.
Também foram construídas regras para seleção dos projetos microrregionais. Cada
microrregião poderia apresentar no máximo 03 projetos de infraestrutura. Em 2005,
foram apresentados 24 projetos para votação na Plenária Territorial. Porém, mais
uma vez, a composição da CIAT foi baseada em uma representação institucional, a
partir da seleção das organizações mais importantes de cada microrregião, e não em
uma representação que englobasse pelo menos uma entidade de cada município do
território.
Em 2007, com o CODETER da Serra Catarinense constituído, não houve
eleição de delegados. Todos os cento e oito representantes municipais eleitos do
CODETER, composto de forma paritária por representantes do Estado e da
sociedade civil, tiveram o direito a participar e votar na Plenária Geral para escolha
dos projetos territoriais. A escolha dos projetos neste ano envolveu a participação de
muito mais atores e incluiu representantes de todos os municípios do território,
diferentemente dos anos anteriores que somente consideravam 10 delegados por
microrregião.
Portanto, no inicio da implantação da CIAT do Planalto Catarinense, não
existia um regimento com critérios e regras escritas e acordadas entre os
participantes. Por conta disso, os conflitos ficavam muito mais difíceis de serem
mediados pelos articuladores territoriais e consultores governamentais da Comissão.
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Quando são acordadas regras, o processo de gestão fica muito mais fácil de ser
realizado. Uma ação coletiva somente é reconhecida pelos participantes se existir
coordenação e ordem aos atos empreendidos (LIVET e THÉVENOT, 1994). A
legitimidade das decisões tomadas no Colegiado, perante governo e sociedade civil,
acontece por existirem regras compartilhadas, compreendidas e aceitas por todos
envolvidos (REYNAUD, 2004). Esse processo foi construído com o passar do tempo.
O regimento interno, acordado após a consolidação do CODETER da Serra
Catarinense, garantiu a representação de todos os municípios do território e a
paridade entre sociedade civil e governo nas discussões e votações de projetos do
Colegiado. Deste modo, essas regras construídas e acordadas contribuíram para
legitimar o CODETER e aproximar os atores territoriais envolvidos no Colegiado.
***
Todas as evidências demonstradas acima permitem constatar a existência de
uma ação coletiva no caso analisado. A ação coletiva no CODETER se caracteriza
por ser uma ação institucionalizada, formada por atores governamentais e da
sociedade civil, que buscam alcançar um interesse coletivo, formalizado por projetos
que visam o desenvolvimento no meio rural (bem público), e dentro de um contexto
de cooperação e competição com outros grupos de atores sociais.
Conforme identificado nos elementos constitutivos analisados, a motivação
para ação coletiva no CODETER é mais racional do que voluntária. A existência de
disputas por recursos entre os representantes evidencia que a ação coletiva é mais
focada em aspectos econômicos do que na solidariedade, por exemplo. Os
interesses das instituições participantes do CODETER estão expressos nos projetos
do Colegiado e são essenciais para que os seus representantes continuem
motivados a participarem das discussões territoriais. Porém, esses interesses
particulares não anulam o interesse coletivo. Pelo contrário, a negociação desses
interesses particulares possibilita a construção de objetivos compartilhados dentro
do Colegiado. Isso é um elemento importante que contribuiu para institucionalização
e legitimação do CODETER.
Outro elemento presente no CODETER, que confirma a existência de uma
ação coletiva, é a construção de uma identidade comum entre os seus membros.
Existe uma identidade construída historicamente no território que é a do povo
serrano. Esse sentimento de pertencimento com a Serra Catarinense contribuiu para
que fosse construída uma identidade territorial entre os membros do CODETER.
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Apesar dos conflitos históricos, interesses distintos e disputas por recursos dentro do
CODETER, pode-se dizer que os seus membros atualmente compartilham de uma
identidade mais coesa do que era na época do território ampliado (Planalto Serrano).
A construção de uma identidade coletiva no CODETER também é fruto da
articulação dos empreendedores institucionais que mobilizaram acordos e coalizões
políticas entre os membros do Colegiado. É por meio do reconhecimento dos
interesses distintos e pelo conflito e negociação entre eles que a identidade coletiva
no CODETER vem sendo construída. Isso pode ser constatado principalmente pela
ampliação da influência de atores antes “periféricos” da cena do desenvolvimento
rural, segundo a concepção de Fligstein (1998), nas decisões do Colegiado, como é
o caso de alguns representantes da sociedade civil.
O aprendizado e construção de regras também são elementos muito
importantes para a institucionalização dessa ação coletiva no CODETER. Os atores
agem por uma “boa razão”, ou seja, seguindo regras compreensíveis, aceitáveis e
compartilhadas (REYNAUD, 2004). Em diversos momentos do CODETER, os seus
participantes construíram, discutiram e alteraram regras. Essas regras e normas
acordadas entre os participantes ajudaram a legitimar a ação coletiva, e
consequentemente, a institucionalizar o CODETER no território como um órgão de
planejamento e gestão do desenvolvimento rural.
Todas essas constatações sinalizam para um processo de apropriação da
política do MDA pelos atores locais, com vistas a iniciar a construção de um território
(com a sua própria divisão geográfica definida a partir de uma identidade comum,
seus projetos, suas regras e suas dinâmicas próprias de desenvolvimento). Contudo,
esta ação coletiva ainda parece estar muito dependente dos recursos liberados pelo
MDA. Por mais que os Assessores Estaduais e Territoriais incentivem a busca por
recursos em outras políticas governamentais e instituições, o recurso do PROINF
ainda é o grande motivador de união do grupo. Além disso, caso haja uma troca de
governo, o CODETER pode deixar de existir, pois ele não está previsto em lei. Ele
não é uma política pública estruturada, como o CMDR e CONDRAF, mas apenas um
programa federal.
Fazendo uma análise de todos os elementos constitutivos da ação coletiva
relacionados, é possível afirmar que houve um aprendizado em termos de ação
coletiva que possibilitou a institucionalização do CODETER. Houve um aprendizado,
por exemplo, na ampliação da noção do grupo sobre desenvolvimento rural, no
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reconhecimento e negociação de objetivos coletivos, na construção de uma
identidade coletiva e na criação de regras e critérios que contribuíram para legitimar
o CODETER perante as principais entidades que atuam no meio rural da Serra
Catarinense. Portanto, o CODETER se institucionalizou, sendo reconhecido como
um fórum legítimo para debater os problemas de desenvolvimento rural do território,
porque existiu uma ação coletiva concertada por representantes do governo e da
sociedade civil.
Os elementos elencados acima indicam que há uma disposição dos atores
locais para a coprodução do bem público no CODETER. Entretanto, a pergunta que
fazemos é: Que tipo de coprodução está sendo gerada? Qual o papel dos
empreendedores institucionais (suas habilidades, estratégias e táticas) nesse
processo? Essas duas perguntas serão aprofundadas nos próximos itens.

4.3 Coprodução do Bem Público no CODETER
As evidências observadas e analisadas na pesquisa de campo revelaram que
a ação coletiva gerou um processo de coprodução do bem público no CODETER da
Serra Catarinense. Conforme Pestoff (2006), a coprodução ocorre quando o Estado,
cidadãos

e

organizações

privadas

interagem

entre

si,

compartilhando

responsabilidades e poderes, para produção de bens e serviços públicos. No
entanto, o tipo de coprodução gerado dependerá do grau de participação
disponibilizado à Sociedade Civil e do modelo de Administração Pública adotado
pelo governo (SALM; MENEGASSO, 2010).
Embasado na corrente teórica utilizada no trabalho (LEVINE, 1984;
OSTROM, 1996; MARSHALL, 2004; BOVAIRD, 2007; PESTOFF, 2006 e 2009; e
VAILLANCOURT, 2009) e no Quadro 02 (variáveis da participação) construído pelo
autor, para que um processo de coprodução do bem público em alto grau de
intensidade ocorra devem ser observadas algumas variáveis importantes na ação
coletiva, tais como: a diversidade de atores; a legitimidade da ação; o engajamento
cívico com os problemas públicos; e o empoderamento da sociedade civil
(deliberação X consulta).
A seguir serão analisadas algumas dessas variáveis que influenciam o grau
de coprodução do bem público no CODETER, buscando verificar se elas aproximam
ou afastam a ação coletiva de um processo de coprodução de alta intensidade.
a) Grau de engajamento dos atores
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Observamos no trabalho de campo que a ação coletiva do CODETER
contribuiu para ampliar o envolvimento dos atores locais com os problemas públicos,
principalmente, dentro dos municípios. Os representantes municipais levam as
atribuições que foram decididas territorialmente no Núcleo Gestor para serem
implementadas localmente. Eles não deixam somente para a prefeitura, ou para
outros órgãos municipais responsáveis, a execução do que está sendo planejado
para o município. Um exemplo disso foi a implantação do programa federal Arca das
Letras do MDA no território. Após o programa ser discutido no espaço do
CODETER, cada representante municipal articulou com as associações e órgãos
locais de seu município a organização de um lugar para receberem os kits com livros
para estruturação de sua biblioteca rural. Cada associação ficou com a
responsabilidade de organizar a sua biblioteca rural. Elas continuam funcionando até
hoje nas casas dos agricultores.
Esse programa federal foi trazido para o território pelo representante do
Centro VIANEI que tomou conhecimento a respeito dele na Internet e tomou a
iniciativa, em nome do Colegiado, em fazer a articulação com a delegacia do MDA
de Santa Catarina para interceder com o Ministério, no intuito de conseguir os kits de
livros para o território. A Serra Catarinense foi o primeiro território da região Sul a
conseguir os kits do programa Arca das Letras. Antes, o programa só beneficiava a
região Nordeste. No primeiro esforço foram conseguidas dez arcas. No segundo
ano, foi conseguida uma arca para cada município. Hoje já são mais de 80 arcas no
território da Serra Catarinense.
Os representantes do Núcleo Gestor também são responsáveis pela
articulação com entidades de seu município para monitoramento dos projetos
territoriais em execução. Cada representante deve buscar informações dos projetos
implantados em seu município e trazer para discussão no Núcleo Gestor. Por
exemplo, os representantes do Núcleo Gestor fizeram um levantamento da utilização
dos Kits Feiras em seu município para verificar se eles estão sendo utilizados
adequadamente. Essa informação vai ser levada ao Núcleo Gestor para deliberar
sobre um possível remanejamento dos kits para os municípios que estão mais
necessitados.
Também é sua atribuição multiplicar as informações discutidas no CODETER
sobre as políticas públicas federais e estaduais em seu município, fazendo a
articulação com as secretarias e órgãos municipais para sua implementação. Por
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exemplo: a política federal do PAA foi socializada pela representante da Epagri de
São José do Cerrito para as instituições mais interessadas de seu município,
utilizando-se do espaço do CMDR.

A representante do CODETER convocou a

Secretaria de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar municipal para
participarem do debate sobre a implementação do PAA. O resultado dessa
articulação foi a organização de 36 famílias no município para entregarem os seus
produtos diretamente às escolas.
O envolvimento dos atores do Núcleo Gestor do CODETER com os
problemas locais de seu município revela claramente um processo de coprodução
do bem público, no qual as responsabilidades para divulgação e implementação de
políticas públicas são compartilhadas entre membros da sociedade civil. Os
representantes municipais do CODETER não ficam esperando que o estado execute
uma determinada política localmente. Eles se envolvem no processo.
Existem ainda outras experiências de colaboração no território que são
indicadores que ocorreu um maior envolvimento dos atores da sociedade civil na
solução dos problemas públicos, oportunizada pela ação coletiva do CODETER.
Essas experiências serão descritas e analisadas a seguir:
•

Na escolha dos projetos prioritários da Plenária Territorial de 2007,
representantes municipais retiraram o seu projeto da pauta para não
prejudicar a votação do Colegiado. Após ouvirem as apresentações e defesas
dos outros projetos, eles compreenderam que eram mais importantes para
serem contratos naquele momento. No ano seguinte, o CODETER assumiu o
compromisso em apoiar aquele projeto que havia sido retirado.

•

Algumas prefeituras estavam com problema de certidão negativa e não
conseguiam contratar projetos. Para solucionar essa questão, foram feitos
ajuntamentos de projetos para que a Secretaria de Estado assumisse. O
projeto Kit feiras livres foi um exemplo disso. Foi feito um único projeto e se
colocou sobre a guarda da Secretaria de Agricultura do Estado. A secretaria
de estado fez toda a tramitação. Com isso se reduziu muito a burocracia e a
“papelada” que seria preciso fazer para que cada município pudesse receber
seu kit feira livre. O CODETER, por meio de seus representantes, fez a
articulação entre as prefeituras e a Secretaria de Agricultura do Estado.

•

Uma experiência de coprodução muito interessante entre poder público e
sociedade civil ocorreu na implementação do SUASA no território. A
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sociedade civil tinha interesse em acessar o serviço público de inspeção
sanitária e animal. Por outro lado, o poder público também tinha interesse em
legalizar uma série de ações que historicamente nunca havia sido legalizadas
no território, como os sérios problemas que envolvem as condições higiênicas
e sanitárias na produção do queijo serrano e na forma como são feitos os
abates de animais nas propriedades. O projeto para estruturar o SUASA
envolveu o poder publico e sociedade civil de todos os dezoito municípios do
território. Foram formadas pequenas equipes em cada município, com
membros da sociedade civil e governo, para atuar de forma articulada na
implementação do SUASA em todo território.
•

Visando o entendimento a respeito da lei de alimentação escolar municipal, foi
organizado um seminário territorial para as pessoas interessadas de todos os
municípios,

inclusive

os

secretários

municipais

de

educação

e

os

coordenadores da alimentação escolar. O seminário contou com a
participação de 176 pessoas. Após o seminário, cada representante do
CODETER ficou com a atribuição de acompanhar a implantação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em seu município. Para isso, os
representantes buscaram as experiências de Lages que era o único município
que já tinha implementado o programa. As lideranças municipais foram a
Lages para conhecer o programa e para tirar algumas dúvidas, como por
exemplo: como são armazenados os alimentos; como os alimentos são
comprados dos agricultores; como é emitida a nota fiscal e etc. A
representante da Epagri de São José do Cerrito também foi convidada para
levar a experiência de seu município para ajudar na implantação do programa
no município vizinho de Cerro Negro.
•

Um dos critérios para aprovação dos projetos é a inter-municipalidade. Por
isso, se não existir um espírito cooperativo, os projetos não são construídos.
Para uma associação de mel conseguir aprovar um projeto para receber um
investimento para comprar uma máquina para envasar o mel em sache, eles
tiveram que propor a abertura da associação para transformá-la em uma
cooperativa regional. Este foi um projeto de 2008. Em 2011, foi comprada a
máquina para envasar o mel. Na safra de 2012 será envasado o mel de todos
os agricultores da região serrana. Os recursos com a venda serão
administrados de forma cooperativada. Normalmente, o agricultor vende o mel
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a 2 ou 3 reais o quilo. Em Sache, o mel passa a ser vendido, em média, a 17
reais o quilo.
Considerando essas evidências, constata-se que o processo de coprodução
oportunizado pelo CODETER, além de fortalecer a democracia e a equidade social
nos

espaços públicos,

tem

incrementado

a

efetividade no

planejamento,

implementação e gestão de programas e políticas públicas.
b) Diversidade de atores envolvidos
Praticamente todos os participantes da pesquisa (entrevistas e questionários)
afirmaram que a escolha dos atuais representantes do CODETER foi democrática e
que contemplou a diversidade social e política das organizações que representam o
universo rural no território.
No entanto, a eleição dos representantes não foi muito bem divulgada e
articulada nos municípios. Cada membro do Núcleo Gestor ficou responsável por
articular uma

assembleia pública em seu

município

para

renovação da

representação municipal do CODETER. Segundo o Assessor Territorial, participaram
apenas 10 pessoas por assembleia municipal, em média. No município de Capão
Alto participaram 04 pessoas de uma única associação. Neste caso, somente foi
possível eleger um representante municipal. Posteriormente, o Assessor Territorial e
a representante municipal tiveram que reorganizar uma nova eleição em uma
reunião do CMDR para selecionar os outros quatro representantes do município. Em
outros municípios, os representantes do Núcleo Gestor foram mais organizados,
inclusive, protocolando o recebimento de convites para assembleia e colhendo a
assinatura de “ciente” dos responsáveis em cada entidade local, porém, no geral,
faltou articulação na divulgação da eleição dos representantes municipais da
sociedade civil do CODETER. Talvez, por conta disso, a renovação do Núcleo
Gestor do CODETER não tenha sido muito significativa. Foram renovados 18
representantes municipais de um total de 36 vagas, ou seja, 50% de renovação.
Na eleição dos representantes regionais também não houve muitas
renovações. A novidade foi a representação do sindicato patronal, da Federação
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF) e da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), do
CISAMA e do Instituto Federal de Pesquisa (IFSC), recém criado em Lages e
Urupema.
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Não houve um chamamento público das entidades de caráter regional para
participarem da Plenária de eleição. Em uma reunião anterior do Núcleo Gestor
foram listadas pelo grupo 21 entidades com atuação regional que são importantes
para representarem o público rural no território. A partir dessa relação de entidades,
o Assessor Territorial fez contato telefônico e por email para convidá-las para a
Plenária Territorial de eleição das 16 vagas de representação regional (08 da
sociedade civil e 08 do poder público).
A representação municipal do poder público no Núcleo Gestor do CODETER
ficou composta por representantes da Epagri Municipal, das prefeituras e da câmara
dos vereadores. Antes da renovação, a Epagri municipal possuía 11 vagas no
Núcleo Gestor e as prefeituras somente 05 vagas. Com a renovação, a situação se
inverteu, a Epagri passou a possuir 05 vagas e as Prefeituras 10 vagas dos 18
municípios do território. Percebe-se que após a renovação do CODETER em 2011, a
Epagri perdeu bastante espaço para as prefeituras.
Na representação municipal da sociedade civil, as entidades que mais
participam do Núcleo Gestor são os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos
municípios. Eles detém 08 vagas, cerca de 45% do total disponibilizado para a
sociedade civil organizada. Antes da renovação, eles possuíam 07 vagas.
Observa-se que na composição do Núcleo Gestor, não existe muita variedade
de instituições governamentais representando o Colegiado nos municípios. As
instituições que detém as vagas basicamente são os escritórios municipais da Epagri
e as prefeituras, na maioria, com representantes da secretaria municipal de
agricultura. Já a sociedade civil está mais bem representada. Associações civis de
comunidades rurais, associações de microbacias (ADM), assentamento rural e
CMDR também possuem cadeiras, o que demonstra que esse é um espaço que dá
voz para alguns atores frequentemente periféricos na cena política dos municípios.
No entanto, os sindicatos rurais ainda são a grande maioria na representação da
sociedade civil organizada nos municípios.
Essa homogeneidade na representação do CODETER, principalmente das
entidades do governo, não contribui para um processo de coprodução do bem
público de alta intensidade, já que os atores participantes não representam a
diversidade do universo do meio rural no território. As entidades participantes
representam, em sua grande maioria, o segmento social dos agricultores familiares.
As agroindústrias, empresas de agronegócio e as organizações e grupos sociais

153

vinculados à valorização e preservação cultural e ambiental e às atividades nãoprodutivas ligadas ao lazer, turismo e gastronomia, por exemplo, estão praticamente
sem representação na atual composição do CODETER. Porém, este é um problema
que envolve a própria política do MDA, que não foca esse público como alvo.
Segundo Edital PROINF42, os projetos territoriais devem atender o público
beneficiário das ações do MDA, ou seja, os agricultores familiares, assentados da
Reforma Agrária, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e extrativistas.
c) Tipo de participação gerado no Núcleo Gestor do CODETER
As reuniões do Núcleo Gestor do CODETER têm uma pauta grande a ser
seguida que é demandada principalmente pelo MDA. São muitas informações
repassadas pelo Assessor Territorial e Estadual e pouco tempo disponibilizado para
as discussões estratégicas.
Geralmente, são os mesmos representantes43 que comparecem e que
expõem as suas ideias nas reuniões. Percebe-se que a participação no Núcleo
Gestor do CODETER ocorre mais pelos representantes governamentais do que
pelos representantes da sociedade civil, tanto em presença nas reuniões quanto na
exposição de suas opiniões para o grupo. A baixa presença nas reuniões pode ser
explicada pelo pouco incentivo que os representantes da sociedade civil recebem da
sua instituição e do governo para participação, principalmente para o seu
deslocamento. Quanto à participação nas discussões, pode-se dizer que ela está
diretamente associada ao grau de qualificação dos representantes. Se um indivíduo
possui habilidade para argumentação, é porque passou por algum processo de
capacitação, ou foi por uma universidade ou escola técnica ou passou por um
processo de educação popular, por exemplo, na formação de dirigentes de
cooperativa, sindicato ou organização de consumidores.
O que foi observado nesta pesquisa é que a participação dos agricultores nas
reuniões é mais passiva, principalmente daqueles que não estão em um processo

42

O edital elaborado pela SDT/MDA contém as orientações e regras obrigatórias para construção e
priorização dos projetos territoriais de Infra-Estrutura pelo CODETER.
43
As entidades que mais compareceram, após a renovação do Colegiado foram: 1) Governo - Epagri
Regional Lages e São Joaquim; Prefeitura de Urupema, São José do Cerrito, Bocaina do Sul e Cerro
Negro; Epagri Municipal de Rio Rufino e Campo Belo do Sul; e SDR de Lages; 2) Sociedade Civil IFSC de Lages; STR de Campo Belo do Sul e Anita Garibaldi, Centro VIANEI, ECOSERRA e Cáritas
Diocesana de Lages. Os que mais manifestaram as suas opiniões nas reuniões do Núcleo Gestor
foram: Epagri Regional de Lages e São Joaquim; SDR de Lages; Prefeitura de Urupema e São José
do Cerrito; Epagri Municipal de Campo Belo do Sul e Rio Rufino; Centro VIANEI; AMURES, STR de
Anita Garibaldi e Cáritas.
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mais estruturado de organização, como os que representam uma associação de
produtores rurais, assentamento ou Microbacias. A maioria das lideranças locais de
agricultores não possuem os mesmos recursos que lhe permitam participar de forma
igual com os representantes do governo ou de entidades mais organizadas e
estruturadas da sociedade civil. Muitas vezes, as lideranças locais de agricultores
não conseguem nem comparecer às reuniões, pois não são ressarcidos pelos
prejuízos financeiros que enfrentam por um dia perdido na lavoura. A diferença de
escolaridade entre os representantes do CODETER também é um motivo de
preocupação. Muitos grupos de agricultores, tradicionalmente excluídos de
processos democráticos representativos, estão desanimados em participar por conta
da falta conhecimento e preparo para analisar e debater questões políticas
complexas. Por isso, na maioria das vezes, eles apenas ouvem e acatam o que foi
decido pelos outros representantes. Esse é um dos dilemas para participação direta
dos cidadãos, segundo Roberts (2004). Convidar todos os atores à mesa para
debater como iguais em um processo de aprendizagem, e dando-lhes as
ferramentas e recursos que eles precisam para serem bem sucedidos, é um dos
maiores desafios para participação direta dos cidadãos (ROBERTS, 2004).
Por outro lado, as entidades da sociedade civil que possuem uma trajetória
de atuação no território, como o Centro VIANEI, Cáritas, AMURES e alguns
Sindicatos Rurais, conseguem participar com mais qualidade das discussões. Seus
representantes vão para a reunião com uma pauta já discutida internamente com
suas organizações. Esses representantes são mais qualificados a ajudar no
processo de decisão do Colegiado, bem como para elaborar uma proposta ou um
projeto territorial. Possuem também mais incentivos para participar, como a
disponibilidade de um veículo e pagamento do dia de trabalho na reunião.
Neste sentido, o tipo de participação que o CODETER engendra não são os
mesmos para todos os participantes do Colegiado. Os representantes das entidades
civis mais estruturadas e organizadas, principalmente daquelas instituições com
atuação regional, possuem uma “participação interativa” (vide quadro 01) com os
representantes governamentais, conseguindo formar parcerias e negociar acordos
que visam o interesse coletivo. O empoderamento desse grupo de representantes é
alto, pois eles conseguem dialogar e apresentar propostas, de forma horizontal e
igualitária, com os representantes do poder público. Por conta disso, a legitimidade
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da ação coletiva é maior. Há muito mais aceitação e compromisso com as
deliberações tomadas, se comparado com os representantes locais dos agricultores.
Já as associações formadas por agricultores que não são solidamente
organizadas, não conseguem ter uma estrutura para incentivar a participação nas
reuniões e capacitar os seus representantes para argumentarem no mesmo nível
dos demais. Neste caso, o tipo de participação deles, quando ocorre, é
“instrumental” (vide quadro 01). Estes representantes compartilham de algumas
decisões específicas do Colegiado, como por exemplo, na aprovação dos projetos
territoriais, porém as principais deliberações continuam a cargo das lideranças do
governo ou das OSC que estão conduzindo o processo. Estas deliberações são
aceitas, principalmente, por meio da cooptação ou do incentivo econômico. Este
grupo da sociedade civil quase não possui empoderamento e nem recursos para
influenciar nas principais decisões do Colegiado. Por isso, o reconhecimento das
ações deliberadas pelo CODETER é mais baixo.
***
Portanto, verifica-se que a ação coletiva no CODETER da Serra Catarinense
gerou um processo de coprodução do bem público. O CODETER disponibiliza um
espaço

para

participação,

diálogo

e

compartilhamento

de

poderes

e

responsabilidades entre representantes da sociedade civil e governo para o
planejamento e gestão do desenvolvimento rural de seu território. Conforme
demonstrado, os representantes da sociedade civil do CODETER, além de
participarem das discussões e deliberações do território, se corresponsabilizam por
articular a execução do que foi planejado territorialmente em seu município. De
acordo com Marshall (2004), a coprodução ocorre quando existem oportunidade e
disposição do cidadão em participar.
No entanto, o grau de coprodução apresentado no Colegiado pode ser
considerado de baixa intensidade. De acordo com a concepção adotada neste
trabalho, o grau de coprodução dependerá essencialmente “de quem”, “como” e “em
que intensidade” participam os diferentes atores sociais. Conforme foi relatado neste
capítulo, alguns representantes da sociedade civil, sobretudo das entidades mais
estruturadas e com atuação regional, são empoderados pela política do governo
(PRONAT) e conseguem discutir e apresentar propostas, com os mesmos recursos
e incentivos, que os representantes governamentais. Mas nem todos os
representantes possuem o mesmo grau de empoderamento. Alguns representantes
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municipais de associações ou assentamentos, ligados diretamente ao agricultor
familiar, não conseguem participar, “de igual para igual”, nas discussões e
deliberações do Colegiado. Esses representantes dos agricultores locais não
possuem as mesmas condições de participação do que os representantes do poder
público, por exemplo. Eles não possuem o mesmo preparo e capacitação para
exporem a sua opinião e negociarem propostas e nem os mesmos incentivos e
recursos para estarem presentes nos dias da reunião.
A uniformidade de atores também é um fator que contribui para que a
coprodução no CODETER seja de baixa intensidade. Conforme visto, há uma
homogeneidade na participação do Colegiado. A Epagri e as prefeituras, geralmente
representadas pela Secretaria Municipal da Agricultura, dominam a representação
governamental dos municípios do território e os sindicatos dos trabalhadores rurais
dominam a representação municipal da sociedade civil. Deste modo, o CODETER
não representa a totalidade dos interesses presentes no meio rural. Os objetivos
comuns do Colegiado estão ancorados na política setorial do MDA, que foca como
alvo os agricultores familiares, assentados da Reforma Agrária, quilombolas,
indígenas, pescadores artesanais e extrativistas (público tradicionalmente excluído
das políticas públicas agrárias no Brasil). Esse recorte setorizado na representação
do CODETER faz com que se restrinja a diversidade de segmentos sociais do meio
rural no processo decisório do território, dificultando, assim, que seja alcançado um
interesse comum entre os grupos sociais pertencentes a esse meio.
O fato da ação coletiva ser mais focada em aspectos econômicos também
contribui para que o processo de coprodução seja de baixa intensidade. A existência
de disputas por recursos para projetos territoriais e a negociação de interesses
institucionais entre os representantes dificulta a criação de um espaço democrático
de participação, bem como o devido empenho para o alcance do “bem comum”. Em
um processo de coprodução de alta intensidade, os participantes possuem um
engajamento cívico com os problemas públicos e um elo moral com a comunidade
de que fazem parte.
Entretanto, a coprodução do bem público é um processo em construção e
desenvolvimento entre os membros do Colegiado. Existem importantes indicadores
do seu amadurecimento ao longo dos anos. Por exemplo, os participantes hoje
possuem um maior sentimento de pertencimento com o território e envolvimento
para

resolução

de

problemas

públicos,

uma

noção

compartilhada

de
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desenvolvimento rural e construíram regras e critérios para ampliação da
participação e representatividade dos atores municipais nas discussões territoriais.
A seguir, na figura 04, será demonstrado a relação de algumas das
da variáveis
identificadas no CODETER que contribuem para aproximar ou afastar a ação
coletiva de um processo de coprodução do bem público.
público
FIGURA 4 - VARIÁVEIS IDENTIFICADAS QUE FORTALECEM OU LIMITAM A
MOBILIZAÇÃO DE UM PROCESSO DE COPRODUÇÃO DO BEM PÚBLICO
Oportunidades
1) Envolvimento com os problemas locais;
2)Noção compartilhada de desenvolvimento rural
3) Construção de regras que ampliam a
participação e garantem a paridade entre
sociedade civil e governo
4) Construção de uma identidade territorial
Limitadores
1) Uniformidade de atores (recorte setorizado
na representação)
2) Baixo "empowerment"
3) Participação do tipo "Instrumental"
4) Motivação da ação coletiva mais focada em
aspectos econômicos
Fonte:: Elaborado pelo autor

Para que essas dinâmicas de concertação e de diálogo, que viabilizaram a
ação coletiva e a coprodução no seio do CODETER, ocorressem foi fundamental o
papel de alguns empreendedores institucionais que mediaram a cooperação e a
gestão do conflito entre os grupos estratégicos que compunham o Colegiado.
Algumas de suas habilidades sociais para mobilizar a cooperação na ação coletiva e
as estratégias que estão sendo utilizadas ou planejadas para promover a
coprodução do bem público serão comentadas no item 4.4, a seguir.

4.4 Papel dos Empreendedores Institucionais na Coprodução do Bem
Público
Reforçando o que já foi tratado no capitulo da fundamentação teórica (item
1.2.3), o empreendedor institucional é dotado de habilidades sociais
sociai capazes de
fomentar coalizões políticas e acordos sobre uma forma de pensar ou agir que
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consiga unir os diversos grupos. Ele normalmente se apresenta neutro em uma
situação, como se não tivesse buscando o seu próprio interesse na ação. Desta
maneira, ele consegue convencer que está aberto às necessidades dos outros
atores e que todos ganharão se acordarem uma solução coletiva. O principal desafio
do empreendedor é conseguir obter a legitimidade dos diversos atores em uma ação
coletiva. Eles estão constantemente buscando a cooperação e a estabilização das
interações entre os grupos. Para isso, eles devem ter uma percepção adequada
para interpretar as situações de conflito e para elaborar estratégias de ação que
sejam condizentes com os interesses e as identidades existentes no território
(FLIGSTEIN, 2009).
Dentre os participantes do Núcleo Gestor, identificamos que os Assessores
Territorial e Estadual do CODETER possuíam as características mencionadas
acima. Tais atores tinham o papel formal, estabelecido pela política do CODETER,
de mobilizar a participação dos atores locais no processo de discussão territorial,
mediando e administrando os conflitos que poderiam surgir entre as lideranças da
sociedade civil e do poder público. Entretanto, não foi apenas a função de assessor
que automaticamente os identificou como empreendedores institucionais. Na prática,
eles se utilizaram de diversas habilidades sociais (identificadas na pesquisa de
campo) que foram essenciais para que a ação coletiva e a coprodução tivessem
lugar no CODETER.
Na concepção de Dimaggio (1998) e Maguire et al (2004), o empreendedor
institucional é o ator que possui interesses em determinados arranjos institucionais e
que consegue empregar recursos para criar ou modificar regras e/ou significados
compartilhados. Nesta perspectiva, podemos identificar mais empreendedores
institucionais no Colegiado. Alguns representantes possuem habilidades sociais,
como o uso de argumentação retórica, que facilitam a formação de opinião dentro do
Colegiado. Eles conseguem expor claramente os interesses de sua instituição e
negociar propostas com o grupo para a sua execução. Estes representantes também
possuem um papel importante dentro de seus municípios. Muitas vezes são eles que
fazem o papel de multiplicadores das deliberações discutidas territorialmente,
articulando a implementação e convencendo as lideranças locais de que aquilo é
importante para o município.
A seguir serão relacionados os principais empreendedores institucionais
identificados no CODETER da Serra Catarinense e relatadas algumas evidências
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que confirmam o seu papel no Colegiado, segundo observação de campo durante as
reuniões do Núcleo Gestor e entrevistas realizadas ao longo do ano de 2011.

QUADRO 5 – EMPREENDEDORES INSTITUCIONAIS DO CODETER DA SERRA
CATARINENSE
EMPREENDEDOR
INSTITUCIONAL

Assessor Estadual
da Serra
Catarinense

Assessor
Territorial do
CODETER Serra
Catarinense

(Ex) Articulador
territorial da CIAT
do Planalto
Catarinense

EVIDÊNCIAS DE EMPREENDEDORISMO INSTITUCIONAL
- Possui experiência em implantação e mediação de conflitos em
conselhos paritários participativos. Atuou como articulador territorial
do CODETER Serra Catarinense e atualmente é o Assessor
Estadual do território. Ajudou na implantação do CONSAD na região
serrana.
- Possui facilidade em transitar pelas principais entidades voltadas ao
público rural da Serra Catarinense.
- Ajudou na conscientização das entidades do governo e da
sociedade civil acerca da importância do CODETER para o território
da Serra Catarinense.
- Consegue compreender com facilidade as políticas públicas
federais e traduzi-las para os representantes do CODETER fazerem
frente às demandas que têm nos municípios.
- Utilizou-se de diversas táticas e habilidades comunicativas para
facilitar a negociação e a gestão do conflito entre os representantes
do CODETER da Serra Catarinense.
- Ajudou no convencimento dos membros da CIAT do Planalto
Catarinense para divisão do território em 2006. Atuava como
representante do STR de Anita Garibaldi, na época.
- Tem a função de articulador do território (mediação de conflitos).
- Possui facilidade de articulação e negociação com a AMURES,
Centro VIANEI, STR de Anita Garibaldi, Delegacia do MDA e em
alguns ministérios e secretarias de governo em Brasília.
- Experiência em implantação e mediação de conflitos em conselhos
paritários participativos. Colaborou com a organização do primeiro
CONSEA e CONSAD da região serrana. Foi o primeiro presidente do
CONSAD Serra Catarinense.
- Possui facilidade de trânsito e negociação com a Cáritas,
AMURES, UNIPLAC, VIANEI, escritórios locais da Epagri, SDR de
Lages e em alguns ministérios e secretarias de governo em Brasília.
- Ajudou a resgatar os CMDR, juntamente com o VIANEI, no intuito
de trazer o PRONAF B para a região serrana.
- Auxiliou a ECOSERRA na elaboração e implementação do projeto
de PAA para o território.
- Está articulando uma aproximação entre CODETER e CONSAD.
Está negociando com o Núcleo Gestor para que o CODETER
ofereça a sua estrutura de Plenárias e de pessoal para dar apoio e
revitalizar o CONSAD no território.
- Juntamente com a coordenação do CODETER, está articulando a
inclusão da Serra Catarinense no Programa Território da Cidadania.
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Representante
Regional da
AMURES

- Como Secretário Executivo da AMURES, possui o papel de
mediação entre o CODETER e as prefeituras municipais do território.
- Possui facilidade de trânsito e negociação com a Epagri Regional
de Lages e São Joaquim, Centro VIANEI, UNIPLAC e com as
prefeituras do território.
- Possui facilidade em expor e formar opiniões dentro do grupo

Representante
Regional do Centro
VIANEI

- Faz a conexão entre o CODETER e as redes de organizações da
sociedade civil ligadas a agroecologia (Rede ECOVIDA). Busca
inserir o tema da agroecologia na agenda de desenvolvimento rural
do território
- Teve a iniciativa de buscar informações acerca do programa federal
“Arca das Letras” e de articular a sua implantação no território.
- Possui facilidade em expor e formar opiniões dentro do grupo.

Representante da
Prefeitura de São
José do Cerrito

- Colaborou com a mobilização e capacitação dos representantes do
CMDR de São José do Cerrito. Utiliza o espaço do CMDR para
articulação das deliberações discutidas no CODETER.
- Possui o papel de multiplicador das políticas públicas em seu
município. A representante toma conhecimento da política no
CODETER, multiplica nos fóruns apropriados, e faz a articulação
com as secretarias e órgãos municipais para a sua implementação.
- Colaborou com a implantação do programa PNAE no território,
compartilhando a experiência de sucesso de seu município com
outros municípios vizinhos.
- Possui facilidade em expor e formar opiniões dentro do grupo.

Representante da
Epagri Regional de
Lages

- Faz um importante trabalho de conscientização da Epagri Regional
de Lages acerca da importância do CODETER para o território.
- Quando era representante municipal de Capão Alto, organizou
reuniões com as lideranças das associações de microbacias e
oficinas com o público geral do município, para divulgação das
deliberações e discussões do CODETER.
- Possui facilidade em expor e formar opiniões dentro do grupo.

Nos itens 4.4.1 e 4.4.2, a seguir, objetiva-se identificar: I) quais são as
habilidades sociais utilizadas pelos empreendedores institucionais identificados para
mobilização da cooperação e gestão do conflito; e II) quais estratégias foram
aplicadas ou propostas por eles para mobilização da coprodução do bem publico.
Todas as informações disponibilizadas são fruto da análise de dados das entrevistas
e observações de campo durante as reuniões do Núcleo Gestor e Plenária
Territorial, realizadas nos meses de março a dezembro de 2011.

4.4.1 Habilidades Sociais para mobilização da cooperação e gestão do
conflito
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Neste

item

serão

listadas

algumas

das

táticas

utilizadas

pelos

empreendedores institucionais identificados acima para facilitar a cooperação do
grupo na tomada de decisão, para formar coalizão entre grupos distintos ou até
mesmo para expor suas ideias e formar opinião dentro do Colegiado. Também são
detalhadas algumas de suas habilidades particulares de comunicação, como o uso
de argumentação retórica, vocabulários institucionais, analogias e comparações com
situações passadas para defender um conjunto de arranjos existentes (status quo)
ou para negociar novas ordens e práticas sociais.
No final do item será apresentado um quadro síntese relacionando as
habilidades sociais identificadas, a partir das entrevistas e observação de campo.
a) Habilidade de Controle
A tática de definição de pauta de agenda foi utilizada pelos assessores
territorial e estadual em praticamente todas as reuniões do Núcleo Gestor. As
matérias e assuntos que seriam discutidos nos próximos encontros são pré-definidos
por eles. Não há um debate prévio com os representantes sobre a pauta da reunião.
A oportunidade para inclusão de temas ou assuntos ocorre apenas no inicio das
reuniões. Porém, na grande maioria dos casos, não são acrescentados novos
temas, ou a pauta do dia já está suficientemente grande para ser incluído mais
algum assunto. Isso facilita os assessores a obterem certo controle sobre o que
será discutido. Segundo Fligstein (2009), se o empreendedor institucional conseguir
definir os parâmetros da discussão, então, metade da negociação já está ganha.
Outra tática de controle utilizada pela coordenação da CIAT do Planalto
Catarinense foi a de criar um Comitê Técnico, formado paritariamente por 10
pessoas, para auxiliar na escolha dos projetos territoriais. Inicialmente, todos os
projetos escolhidos nas microrregiões eram enviados para o Núcleo Técnico avaliar
e pontuar quanto aos critérios técnicos (apêndice 06) e obrigatórios definidos
previamente. A princípio, a pontuação serviu apenas como sinalização, não
interferindo na escolha. No entanto, a partir do terceiro ano, a análise do Núcleo
Técnico passou a ter pontuação e pesar significativamente na escolha. Esta foi a
forma encontrada pela coordenação da CIAT/CODETER da Serra Catarinense para
evitar que projetos que não tivessem uma boa qualidade técnica fossem aprovados
na Plenária Territorial.
Colocar alternativas na “mesa” de discussão para serem escolhidas pelos
participantes também foi uma tática para controle da situação utilizada pelos
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empreendedores institucionais estudados. Em diversos momentos presenciados nas
reuniões do Núcleo Gestor, o Assessor Estadual da Serra Catarinense definiu quais
propostas estavam à disposição para serem votadas. Exemplificando, existe uma
proposta A e uma B, qual é a melhor? Vamos dar o encaminhamento, quem prefere
A e quem prefere B?
b) Habilidade de Gestão de Conflito
Uma tática muito comum utilizada pelos empreendedores institucionais é se
utilizar da regra ou norma legal, que é legitima e reconhecida pelos participantes,
para mediar uma situação de conflito. As pessoas em uma ação coletiva agem por
uma “boa razão”. Uma determinada ação passa a ser entendida como boa e legitima
quando são construídas e acordadas regras (REYNAUD, 2004). Um exemplo do uso
dessa habilidade aconteceu na primeira reunião do Núcleo Gestor após a renovação
do CODETER, quando um membro de uma entidade representativa dos engenheiros
agrônomos da região, que não tinha sequer participado da eleição do Colegiado,
solicitou que seu nome fosse incluído na coordenação do Núcleo Gestor. Para
resolver esta situação, o articulador, rapidamente, invocou o regimento interno
(norma produzida e aceita pelo grupo), que dizia que aquela entidade, por não ter
sido eleita na renovação do CODETER, não poderia fazer parte da coordenação do
Núcleo Gestor do Colegiado. Ele utilizou-se de regras, previamente acordadas, para
impor limites.
Para Reynaud (2004), a ação coletiva se resume à interpretação da regra
criada. Contudo, quando o conflito sobre essa regra crescer muito, será necessário
trocá-la (REYNAUD, 2004). A tática utilizada pelo articulador territorial quando surgia
alguma dúvida em relação alguma regra era colocar em discussão com todos os
envolvidos. “Eu sempre aconselhava a levar o debate para o grupo, para
assembleia, porque legitima tudo, né” (Articulador territorial da CIAT Planalto
Catarinense, 2011). Por exemplo, dois projetos foram aprovados em uma Plenária
Territorial. Na votação para priorização, o projeto do colégio agrícola de São José do
Cerrito ficou em primeiro lugar e o projeto da reforma agrária em segundo. Contudo,
o projeto do Colégio Agrícola não cumpriu com o que tinha sido acordado a respeito
dos prazos para entrega da documentação necessária. Assim, em uma nova
Plenária foi colocada essa situação em discussão e decidido que o projeto da
Reforma Agrária seria priorizado, pois concluíram que, caso fosse favorecido o
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projeto do Colégio Agrícola, poderia acontecer a perda do recurso para os projetos
do território, naquele ano.
Outra tática utilizada pelo Assessor Territorial para evitar conflitos e disputas
de poder foi disponibilizar espaço para contemplar todas as visões e interesses na
composição da nova coordenação do Núcleo Gestor do Colegiado. Na renovação do
Núcleo Gestor do CODETER, ficou explicita a disputa sindical da região existente
entre a FETRAF, FAESC e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Santa Catarina (FETAESC). Todas essas federações queriam um espaço dentro
da coordenação do Núcleo Gestor. Além disso, todas as cinco entidades que
formavam a coordenação antiga queriam continuar participando. Como não tinha
nenhum impedimento no regimento interno do CODETER quanto ao número de
entidades na coordenação e nenhuma instituição se manifestou contrária a isso, a
tática utilizada pelo Assessor Territorial foi contemplar todas as entidades que
manifestaram interesse em participar.
Outra tática é dividir as lideranças conflitantes em grupos de debate. Quando
surge um conflito em uma reunião, a forma de amenizá-lo é partir para um trabalho
em grupo, com perguntas orientadoras, para discussão de temas específicos. Às
vezes ocorre, em uma Plenária com mais de cem pessoas, a existência de cinco
lideranças dominando o debate e impondo as suas ideias para a grande maioria.
Quando é dividido em grupo, a dominação se dilui e fica mais fácil trabalhar com as
diferenças. Por exemplo, para discussão sobre a implementação da política pública
do SUASA no território, o Assessor Estadual44 da Serra Catarinense separou os
participantes em dois grupos: um grupo de representantes governamentais e outro
da Sociedade Civil. Ele sentiu que a discussão estava muito polarizada entre esses
grupos. No grupo grande, a discussão não avançava porque um dos lados defendia
e o outro sempre colocava empecilhos. Existia uma diferença grande de
entendimento sobre esta política entre eles. Os representantes dos órgãos
governamentais, especialmente os ligados diretamente à inspeção de sanidade
animal e vegetal, estavam preocupados com a perda da função do órgão deles,
após a implementação do SUASA. Já os representantes da sociedade civil queriam
por qualquer custo o acesso à política pública. Eles não estavam muito preocupados
em quem seria responsável pelo o que precisava ser feito, quanto ia custar ou se a
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Na época, ele exercia a função de articulador territorial do CODETER da Serra Catarinense.
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proposta estava dentro de um marco legal. A proposta do articulador foi construir um
entendimento do que era o SUASA em um grupo e depois no outro. No grupo
governamental, o articulador utilizou-se de sua habilidade comunicativa para
convencê-los que ninguém iria tirar a função do órgão estadual na proteção da
sanidade animal e vegetal em Santa Catarina. Abaixo o seu discurso para convencer
os representantes do poder público:
Ninguém vai dizer que a CIDASC não tem função. A CIDASC está prevista
como órgão, (...) como estrutura intermediária do processo. Tem três
instâncias: superior, intermediária e local. Nós estamos organizando a
instância local. Não estamos questionando a estrutura intermediaria,
entendeu. (...) A CIDASC vai ter outra função. Não vai perder função. Ela vai
fiscalizar esses processos. Se o Estado aderir. Então, olha bem, tem tarefas
pra vocês (Assessor Estadual da Serra Catarinense, 2011).

O articulador, ao separar em dois grupos, conseguiu mais facilmente
convencer os representantes governamentais a aderirem à proposta e, mais,
conseguiu que eles saíssem da reunião com a atribuição de construir a adesão de
suas instituições dentro do SUASA. “Eles chegaram ali pra quem estava no ponto de
criticar as coisas, e saíram dali com o dever de casa” (Assessor Estadual da Serra
Catarinense, 2011).
Outra tática para gerir possíveis conflitos é a chamada “Visita aos Núcleos
Duros”. Antes de ir para uma Plenária Geral, o articulador territorial planeja reuniões
individuais com as principais lideranças do território, na tentativa de sentir a posição
de cada uma delas a respeito de um determinado projeto ou tema polêmico. Desta
maneira, quando o articulador vai para a Plenária, ele consegue minimizar o conflito
e achar mais facilmente os pontos de convergência. Na Serra Catarinense muitas
vezes foi usada esta tática. Antes dos articuladores irem para um debate caloroso
em Plenária é muito comum eles se reunirem, previamente, com a direção do
VIANEI, Sindicatos Rurais, MST, EPAGRI e AMURES, por exemplo, para debaterem
individualmente sobre alguma proposta ou tema de interesse.
Ainda, os empreendedores institucionais da Serra Catarinense elaboram
instrumentos de gestão para induzir a cooperação e formação de parcerias,
especialmente entre as instituições públicas proponentes e as associações civis
beneficiárias dos projetos. Exemplificando, foi aprovado um projeto para montar uma
fábrica de tijolos para construção de habitações rurais em regime de mutirão. No
projeto está previsto que as casas vão ser construídas pela Associação de
Habitação Rural da Serra Catarinense com os recursos do Programa Nacional de
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Habitação Rural (PNHR) do governo federal. Contudo, a associação civil não pode
receber em seu nome um investimento público, no caso a fábrica de tijolos. Por isso
a prefeitura municipal se ofereceu para ser a proponente do projeto, e receber em
seu nome o investimento no município. Entretanto, a prefeitura apresentou
dificuldades para cumprir a parte dela e não liberou o terreno para construção da
fábrica. A associação beneficiária era ligada à oposição político-partidária no
município. O contrato para construção da fábrica está parado há mais de dois anos,
por conta desse problema. Para evitar que esses conflitos acontecessem
novamente, foi criado um documento chamado de Termo de Gestão Compartilhada,
no qual a entidade proponente assina e se compromete a transferir um bem ou
investimento público para uso da associação civil beneficiária e/ou executora do
projeto. Da mesma forma, a associação assina um Termo de Compromisso dos
beneficiários onde ela também se compromete em devolver o bem público à
Prefeitura ou à outra associação, caso não consiga cumprir com a finalidade do
projeto. Somente no ultimo edital do PROINF estes termos de gestão passaram a
ser normatizados e detalhados. A exigência no uso destes termos pelo MDA ocorreu
a partir da experiência de sucesso em Santa Catarina.
c) Habilidade de Motivação
Uma tática utilizada pelo Assessor Estadual da Serra Catarinense para
incentivar os participantes a continuarem atuantes no território - apesar do recurso
“oficial” (edital PROINF-2011) ter diminuído pela metade - foi se utilizar de relatos de
histórias e de sua experiência pessoal, que mostravam os êxitos alcançados pelo
grupo até agora. A preocupação do Assessor Estadual era que os representantes
ficassem desmotivados com a discussão territorial. Por isso, lembrou histórias e
eventos de anos anteriores onde o CODETER conseguiu dobrar o recurso do
território, por meio de emendas parlamentares, de programas estaduais e federais
em outros ministérios e até mesmo com a iniciativa privada. Argumentou também
que mais importante que o recurso disponibilizado pelo PROINF é a possibilidade de
discussão de políticas públicas com diversos atores do território.
Em Brasília, eles utilizam a expressão que o recurso do PROINF é um
recurso pedagógico. Um recurso para se reunir, para começar a discutir o
desenvolvimento territorial. Se não, cada um está no seu campo de
trabalho, na sua empresa, querendo promover alguma coisa. (...) Este
recurso foi o inicio para se sentar em 2003/2004 e começar a discutir o
programa (PRONAT). (...) (O PROINF) é só a cenoura, tem muitas outras
políticas de outros ministérios, Plano Safra e etc. Tem muita coisa que a
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gente pode debater e implementar conjuntamente no território com esse
foco (Assessor Estadual da Serra Catarinense, 2011).

Outra tática de motivação é envolver os participantes nas discussões, fazendo
com que cada um deles se sinta pertencente ao processo. O ator, ao tomar
conhecimento do seu papel e da sua importância, passa a ser mais comprometido
com as decisões tomadas em grupo.
d) Habilidade de Negociação
Uma tática utilizada pela coordenação do Colegiado da Serra Catarinense
para facilitar a negociação de interesses na aprovação dos projetos foi criar um
instrumento de gestão chamado “Banco de projetos”. Ele funciona da seguinte
forma: os projetos que não foram priorizados na Plenária Territorial entram em um
Banco de Projetos para serem buscados por meio de outros recursos ou para serem
novamente revistos e votados na Plenária do ano seguinte. Aqueles que não são
priorizados vão para uma fila. Primeiramente, busca-se a implementação destes
projetos mediante outras fontes de recursos, tais como emenda parlamentar,
programas governamentais de outros ministérios ou pela iniciativa privada. Caso não
dê certo, eles têm prioridade para serem discutidos no ano seguinte. Os bancos de
projetos facilitaram muito a votação dos projetos territoriais. Caso surgisse algum
impasse, era negociado para que algum dos lados deixasse a sua proposta no
banco de projetos que fosse colocada para aprovação no ano seguinte, ou para ser
apresentado ao CEPRONAF no final do ano, caso houvesse sobra de recursos no
estado.
Os articuladores do território também criaram uma metodologia para facilitar a
negociação e garantir a representatividade na escolha dos projetos territoriais. Eles
utilizavam um sistema de votação que impedia que cada representante votasse
apenas no projeto que beneficie diretamente o seu município. A votação na Plenária
Territorial da Serra Catarinense não era feita de forma direta e por maioria simples.
Cada representante, ou delegado, recebia um crachá que lhe dava o direito de votar
em 03 projetos e atribuir pesos de 01 a 03 a eles. Esta metodologia obrigava a
pessoa que tem interesse em votar somente no seu projeto, a ter que votar em mais
dois outros e atribuir peso 02 e 01 para eles. Em muitos casos, a soma dos projetos
com peso 02 colocou os projetos de segundo plano em primeiro. Pode ter sido isso,
por exemplo, que fez com que o projeto da Habitação Rural fosse o projeto territorial
mais votado na Plenária Territorial de 2009. O projeto foi elaborado pela Associação
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de Habitação Rural do território que não era membro do Colegiado. A associação
civil foi convidada a participar da Plenária, porém sem direito a voto. Para dificultar
ainda mais, a associação era ligada à oposição político-partidária em seu município.
Porém, como a proposta era muito boa, muitos representantes acabaram votando
como a opção número dois de seus projetos. O governo federal tinha lançado
recentemente o PNHR. A proposta da associação de habitação rural era montar uma
fábrica de tijolos com recurso do MDA/PROINF para construção de casas populares
no território, com baixo custo e impacto ecológico, aproveitando o recurso deste
programa nacional. Desta maneira, o CODETER, com pouco investimento, estaria
conseguindo trazer recursos de uma política nacional que ainda não tinha sido
implementada no território por falta de instrumentos e pessoas para executá-la.
e) Habilidade de Persuasão
O Assessor Estadual da Serra Catarinense fez o uso de argumentação
persuasiva para convencer os representantes a debaterem e a apresentarem mais
projetos, utilizando a estratégia do banco de projetos. Segundo argumento do
Assessor Estadual, os bancos de projetos são muito utilizados em anos eleitorais,
quando não se tem muito tempo para debater e elaborar propostas, por conta do
calendário

curto

disponibilizado

pelo

MDA

para

discussão,

elaboração

e

apresentação de projetos. Nessas situações, são aproveitadas as propostas que já
estão bem elaboradas e organizadas por ordem de priorização no banco de projetos
para serem apresentadas no CEPRONAF para aprovação final e encaminhamento
para execução orçamentária. Desta forma, o banco de projetos consistiu em uma
estratégia do Colegiado para realizar um debate antecipado para pré-aprovar os
projetos em um banco de dados, facilitando a negociação no ano seguinte. Em
situações quando há sobra de dinheiro no estado, o banco de projetos também se
mostrou muito eficiente. Em 2011, houve uma sobra de recursos do edital PROINF.
Dois territórios não apresentaram nenhum projeto por acharem que o recurso seria
utilizado para pagamento dos projetos pendentes de anos anteriores. Porém, a
presidenta Dilma prorrogou o decreto para pagamento do resto a pagar, e os
projetos puderam ser pagos pela sua conta original. Além disso, três projetos foram
reprovados por falta de viabilidade econômica ou confusão na demonstração de
quem seria o responsável pela sua gestão. A Serra Catarinense como tinha outro
projeto em espera no banco, conseguiu apresentá-lo e aprová-lo no conselho. Dos
R$ 300 mil disponibilizados para cada território pelo edital PROINF, a Serra
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Catarinense conseguiu contratar R$ 460 mil. Se o CODETER da Serra tivesse mais
projetos armazenados em seu Banco, esses poderiam ter sido colocados em
discussão para buscar liberação de mais recurso para o território. Como ninguém
apresentou mais projetos, o estado de Santa Catarina deixou de receber
aproximadamente R$ 500 mil de investimento nos territórios, no ano de 2011.
Na Plenária Territorial de 2011 e em algumas reuniões do Núcleo Gestor, os
assessores territorial e estadual também se utilizaram da argumentação persuasiva
para facilitar a divisão das vagas efetivas e suplentes entre os representantes da
sociedade civil e governo. Em diversas oportunidades, os articuladores frisaram a
importância dos membros suplentes participarem das reuniões do Núcleo Gestor.
Eles argumentaram que apesar de existir uma diferença no regimento interno entre
membros efetivos e suplentes, na prática nunca foi feita essa distinção. Nunca foi
perguntado quem é membro efetivo e suplente na hora de deliberar sobre algum
assunto nas reuniões do Núcleo Gestor. Segundo o articulador, nunca houve
problema no momento de dividir paritariamente as vagas efetivas e suplentes do
Núcleo Gestor, pois na prática sempre se convocam os dois para as reuniões.
Outro exemplo de habilidade persuasiva foi o convencimento dos novos
representantes eleitos para terem uma participação mais ativa no CODETER. O
Assessor Estadual da Serra Catarinense deixou claro, para todos os presentes na
Plenária Territorial de renovação em 2011, que o CODETER faz parte de um
programa do atual governo (PRONAT) que não é previsto em lei como está o
CMDR, CEPRONAF ou CONDRAF. Por isso, o CODETER pode deixar de existir
caso haja uma troca de governo. Porém, ele argumenta que embora o CODETER
não tenha CNPJ e não esteja previsto na Constituição Federal, ele é um espaço
legítimo pela representação das entidades do território. Porém, se a sociedade civil
não reconhecer este espaço disponibilizado e deixar de comparecer, o CODETER
irá perder a sua legitimidade e a sua razão de ser.
O

Assessor

Estadual

também

se

utilizou

de

uma

argumentação

fundamentada em uma orientação institucional do CEPRONAF para convencer os
membros do Núcleo Gestor a utilizarem os recursos do edital PROINF 2011 para
pagar os projetos pendentes de 2009, caso não saísse recursos para eles. Ele
persuadiu o grupo ampliado do CODETER para aprovar uma decisão na Plenária
Territorial, baseando-se em um parecer dado pelo CEPRONAF.
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Outra tática para persuadir o grupo para algo que o empreendedor
institucional esteja buscando, consiste em comparar experiências do passado com
situações do presente, mostrando quais foram as consequências geradas pela
tomada de decisão.
A seguir, será apresentado um quadro com uma síntese das habilidades
sociais citadas.
QUADRO 6 - SÍNTESE DAS HABILIDADES SOCIAIS IDENTIFICADAS
HABILIDADE
SOCIAL

TÁTICAS
Definição de
agenda

Habilidade
de Controle

Criação de Núcleo
Técnico
Sugestão de
alternativas a serem
tomadas
Acordar regras
previamente
Contemplar
diferentes visões e
interesses

Habilidade
de Gestão
de Conflito

Divisão das
lideranças em
grupos
Visita aos Núcleos
Duros

Habilidade
de
Motivação

Habilidade
de
Negociação
Habilidade
de
Persuasão

Criação de
instrumentos de
gestão
Envolver os
participantes na
discussão
Utilização de relato
de histórias e
experiências
pessoais
Ideia do Banco de
Projetos
Metodologia de
votação
Utilização de
argumentação
persuasiva

SÍNTESE
As matérias e assuntos a serem discutidos nas
reuniões do Núcleo Gestor são pré-definidos pelos
assessores. Não há um debate prévio.
Comitê técnico para pontuar os projetos e influenciar
nas decisões do Colegiado.
Colocar alternativas em discussão para serem
votadas e escolhidas.
Invocar o regimento, estatuto ou as normas legais,
que são legítimas e reconhecidas pelos participantes,
para mediar uma situação de conflito.
Dar espaço para as diversas entidades manifestarem
suas diferentes visões e interesses na coordenação
do Núcleo Gestor.
Dividir as lideranças em grupos de debates para
discussão de temas específicos. Quando o grupo é
dividido, a dominação se dilui e fica mais fácil
trabalhar com as diferenças.
Reunião individual com as lideranças conflitantes,
antes da Assembleia Geral, na tentativa de achar os
pontos de convergência e minimizar o conflito.
Termos de gestão e compromisso para induzir a
cooperação e formação de parcerias na execução de
projetos.
Mobilizar os participantes para que eles se sintam
pertencentes ao CODETER. Explicar o papel de cada
um no processo e a sua importância.
Utilizar relatos de histórias e experiência pessoal para
incentivar os participantes a continuarem com a
discussão no território, apesar do recurso “oficial”
disponibilizado pelo MDA ter diminuído pela metade .
Criação do instrumento “Banco de projetos” para
facilitar a negociação de interesses no momento da
aprovação de projetos na Plenária Territorial.
Metodologia de votação que impede com que cada
representante vote apenas no projeto que beneficie
diretamente o seu município.
Convencer os atores: a debaterem e a apresentarem
mais projetos, utilizando a estratégia do banco de
projetos; a participarem mais ativamente do
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Fazer comparações
com situações
passadas
Utilização de
argumentação
baseada em
orientações
institucionais

CODETER; e a não criarem disputas na divisão das
vagas efetivas e suplentes do CODETER.
Relatar alguma experiência do passado que seja
semelhante a uma situação atual para induzir um
caminho a ser seguido.
Basear-se no parecer institucional do CEPRONAF
para convencer a Plenária a utilizar os recursos do
edital PROINF 2011 para pagar os projetos
pendentes de 2009, caso não saia recursos para
eles.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2 Estratégias para a coprodução do bem público.
Este item tratará sobre as estratégias propostas ou já utilizadas pelos
gestores públicos para mobilizar um processo maior de compartilhamento de
responsabilidades e poderes entre os representantes governamentais e da
sociedade civil, no planejamento do desenvolvimento do território. Ao final, será
apresentado um quadro sintetizando as estratégias de coprodução identificadas, a
partir das entrevistas e observação de campo.
a) Instalar diversas instâncias de discussão no território
Esse processo está previsto no regimento interno do CODETER da Serra
Catarinense. Na Plenária municipal são discutidos e aprovados localmente os
projetos. Posteriormente, os projetos são levados à Plenária Microrregional que
discute, aprova e encaminha para discussão e aprovação final na Plenária Territorial.
Na Plenária Municipal é analisada essencialmente a demanda local do município. Na
Plenária Microrregional é analisado como os projetos podem atender mais do que
um município, aglutinando projetos semelhantes, construindo um articulado com
outro ou abrindo mão de um projeto em beneficio de outro porque é mais importante
para região. Na Plenária Territorial, é feita a discussão, aprovação e validação final
dos projetos selecionados nas duas microrregiões, observando sempre os critérios
de viabilidade técnica e econômica e de articulação intermunicipal e regional.
Seguindo todo esse processo, os projetos ficam mais viáveis, representativos e
refletem, de forma mais realista, as necessidades do território como um todo. Essa
metodologia reforça o compartilhamento de responsabilidades e poderes em
diversas instâncias de atuação.
b) Estimular para que os representantes governamentais facilitem a
presença dos representantes da Sociedade civil nas reuniões.
O grupo de representantes da Sociedade Civil apresentam mais dificuldades
em estar presente na reunião do que os representantes governamentais. As
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instituições de governo disponibilizam veículos, combustível e remuneram o dia de
trabalho. As entidades municipais menos estruturadas da sociedade civil dificilmente
oferecem esses incentivos. Por este motivo, em todas as convocações é solicitado
aos representantes governamentais que deem algum tipo de suporte para que o
representante da sociedade civil de seu município possa estar presente na reunião,
como, por exemplo, oferecer transporte em seus veículos.
c) Reunir segmentos da sociedade civil, além do CODETER.
Alguns grupos e entidades da sociedade civil se reúnem além do Colegiado
para planejamento de ações articuladas. Desta forma, eles ficam mais fortes e
representativos nas deliberações e disputas por recursos. Um exemplo é a rede
ECOVIDA, que não faz parte do Colegiado, mas que possui organizações que
fazem, como, por exemplo, o Centro VIANEI. Tudo o que é discutido no CODETER é
passado para a rede tomar conhecimento e posição quanto a alguma deliberação.
Essa posição é repassada ao CODETER pelos seus representantes.
d) Criar fóruns participativos nos municípios
Incentivar para que ocorram assembleias públicas municipais periodicamente
para discussão das demandas locais com a população. As assembleias também
serviriam para que os representantes do Núcleo Gestor repassem as discussões
estratégicas do Colegiado, e para fazerem uma avaliação e controle social dos
projetos e ações do CODETER executados em seu município, informando a
população se eles realmente tiveram êxito e se atenderam aos objetivos iniciais a
que se propuseram. Uma estratégia para facilitar as assembleias municipais
periódicas seria eleger os mesmos representantes do CMDR para serem os
representantes municipais do CODETER. Eles poderiam aproveitar o mesmo espaço
das reuniões ordinárias do Conselho para incluir pautas acerca do CODETER e para
convidar instituições do município para discutirem o desenvolvimento local.
e) Convidar membros de outras organizações que estão excluídos do
processo.
Exemplificando, essa foi uma estratégia utilizada pelo Assessor Estadual, que
convidou representantes do assentamento e da associação de Habitação Rural de
Correia Pinto para a Plenária Pública no município a apresentarem a sua proposta.
“A habitação (associação) era um pessoal mais ligado à oposição ali no município,
então, quando você sente que pode haver uma seleção política, você intervêm”
(Assessor Estadual da Serra Catarinense, 2011).
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Nenhuma das entidades fazia parte do CODETER, mas a associação de
Habitação Rural tinha um projeto que era em beneficio do território e o assentamento
era um dos maiores beneficiados. O articulador os convidou, porém sem direito a
voto, para apresentarem e defenderem o seu projeto de Habitação Rural em
Plenária Municipal. O projeto foi selecionado no município e foi encaminhado para a
Plenária Territorial. Na Plenária Territorial, o projeto da Habitação Rural foi o mais
votado. Nesse caso, a sensibilidade do articulador em convidar essas entidades a
apresentarem a sua proposta, fez com que as propostas desse ano incluíssem ainda
mais as representações e demandas do território.
f) Promover ação de articulação entre órgãos governamentais e
organizações da sociedade civil
O CODETER disponibiliza espaço para debater e co-produzir ações de
desenvolvimento territorial entre órgãos do governo e entidades da sociedade civil.
Foi a partir da discussão do “por que” não se pode implementar uma política pública
e “o que pode ser feito” para sanar este problema, que a Política de Garantia do
Preço Mínimo (PGPM) conseguiu ser implementada no território. A solução
encontrada foi fazer uma ação articulada entre prefeituras, cooperativa e Epagri,
onde: a cooperativa disponibilizou o seu espaço para secar e limpar o feijão; a
prefeitura ofereceu o transporte do feijão dos agricultores para a cooperativa; e a
Epagri mobilizou e organizou os agricultores para vender ao governo.
g) Realizar reuniões com a Coordenação do Núcleo Gestor
Hoje a pauta das reuniões do Núcleo Gestor é definida quase exclusivamente
pelo Assessor Estadual e Territorial. A proposta é incentivar que a coordenação do
Núcleo Gestor, formada por quatro entidades da sociedade civil e três do governo,
se reúnam periodicamente para definir a pauta da reunião e discutir os seus
próximos passos.
h) Utilizar a capacidade institucional e as redes de relações políticoadministrativas de cada membro do Colegiado
Proposta do assessor estadual para distribuir e apresentar o PTDRS para
todas as instituições representadas do território. Enviar uma planilha com as linhas
de ação e propostas estratégicas para todos os representantes do CODETER. A
ideia é que cada representante verifique com a sua instituição o que já está sendo
feito ou planejando fazer dentre as propostas estratégicas do PTDRS. Não é
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atribuição do CODETER implementar o PTDRS, mas articular a sua execução com
as principais instituições do território.
i) Capacitar e mobilizar os representantes municipais do CODETER
Capacitar e estimular os representantes municipais do Núcleo Gestor do
CODETER para que sejam multiplicadores das políticas públicas e discussões do
Colegiado nos fóruns adequados de seu município, de acordo com o tema e público
alvo.
j) Criar uma coordenação bem representativa, porém, menor.
O CODETER possui um grupo de representantes muito grande. São dez
representantes em cada um dos 18 municípios do território, e mais 16
representantes regionais. Quando se reúne um grupo muito grande e, muitas vezes
disperso, é gerada grande dificuldade no processo de gestão coletiva do território.
Uma estratégia para amenizar esse problema encontrado pelo CODETER da Serra
Catarinense foi criar uma coordenação bem representativa, porém menor, com
aproximadamente 26 lideranças, que se reúne todo mês para discutir questões mais
estratégicas do território. Essa coordenação tem a função de repassar as
informações discutidas no Núcleo Gestor para os representantes de seu município.
k) Apoiar e fortalecer o setor da agricultura familiar e as suas diversas
manifestações
Dar apoio técnico e capacitação por meio de consultores do governo aos
representantes do público rural, visando que se organizem coletivamente, com
objetivo de melhor prepará-los para planejar as suas ações territoriais, pleitear
recursos, negociar propostas e elaborar e defender projetos. Desta maneira, será
mais fácil obter um diagnóstico qualificado de quais são os problemas reais e
potenciais, e as dificuldades que se apresentam no território, buscando as soluções
e projetos que viabilizam uma saída para essas questões.
l) Articular recursos com outros programas federais, estaduais e
municipais.
Montar uma estratégia para construção de projetos territoriais que sejam a
favor de programas federais, estaduais e municipais. Desta forma, será mais fácil
captar recursos adicionais. Exemplificando, “amarrar” os eixos estratégicos do
PTDRS da Serra Catarinense ao programa federal da Erradicação da Pobreza
Extrema (EPE), lançado recentemente no governo Dilma. Outro exemplo é “casar” a
discussão do programa estadual SC RURAL com o CODETER. O SC Rural tem uma
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dificuldade de implementação no território, pois ele exige contrapartida financeira de
20% a 50%, dependendo do projeto. O Território da Serra não tem entidades com
poderio econômico suficiente para alavancar este montante. Já no Oeste
Catarinense, existem 33 cooperativas que movimentam em média cinco milhões de
reais, portanto tem muito mais chance de aproveitar os investimentos do SC RURAL.
Por conta disso, uma estratégia válida para alavancar recursos para o território é
utilizar o recurso disponibilizado pelo PROINF para o território, cerca de R$ 300 mil,
e utilizá-lo como contrapartida em projetos do SC RURAL. Com isso, poderiam ser
triplicados os recursos disponíveis para o território, considerando uma média de
contrapartida de 33,33%. E, por ultimo, arrecadar recursos por meio de emendas
parlamentares. “Cada parlamentar tem 10 milhões disponíveis de recursos de
emenda”. (Assessor Estadual da Serra Catarinense, 2011). Acreditamos, porém, que
a estratégia de abordagem para obter apoio político dos parlamentares, para
liberação de recursos, deva ser modificada. Os parlamentares devem ser inseridos
na discussão do território. Não basta ir pessoalmente a cada parlamentar para pedir
apoio a um projeto específico de um município. É necessário convocar todos os
parlamentares para uma mesma reunião, para conhecer os projetos aprovados e
priorizados no banco de projetos do território e verificar se eles se comprometem
politicamente com algum deles. Em 2008, o território da Serra Catarinense
conseguiu dobrar os recursos disponibilizados pelo PROINF, por meio de Emendas
parlamentares.
m) Criar o Território da Cidadania na Serra Catarinense.
A transformação da Serra Catarinense em Território da Cidadania possibilitará
uma maior coprodução do bem público no território, já que envolverá mais entidades
e temas a serem debatidos no Colegiado. Para implantação do programa, o
CODETER terá que abrir muito mais o seu leque de atuação com os ministérios,
secretarias de estado e entidades do território. Hoje, a discussão que o CODETER
promove abrange somente ações dirigidas ao público rural dos municípios. Neste
sentido, entidades que são importantes para o desenvolvimento econômico do
território, mas que possuem o foco no público urbano, acabam sendo excluídas do
processo. Com o Território da Cidadania, entidades como a Associação Comercial e
Industrial (ACIL), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), CONSAD, Lages do
Amanhã, SEBRAE, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, CONSEA,
associações de consumidores, Câmara de Vereadores e diversas Secretarias

175

Municipais (como Educação, Saúde, Turismo e Segurança) terão papel importante
nas discussões do Colegiado.

Desta maneira, o debate passa a ser realmente

territorial, envolvendo temas inter-setoriais como saúde, educação, segurança,
saneamento básico e desenvolvimento socioeconômico nas áreas urbanas e rurais
do território.
Os membros do CODETER chegaram à conclusão de que a Serra
Catarinense ainda não foi contemplada pelo programa, por falta de articulação
político-institucional, e não por mérito. Por isso, a estratégia adotada foi utilizar as
conexões sociais e força política das principais entidades que representam o meio
urbano e rural da Serra Catarinense, para influenciar a decisão do CAE na escolha
do próximo Território da Cidadania em Santa Catarina. O CODETER e CONSAD
organizaram debates e sensibilizaram mais de 100 entidades importantes do meio
urbano e rural, além das prefeituras dos 18 municípios do território, a respeito da
importância de incluir a Serra Catarinense no programa.
***
A seguir, será apresentado um quadro com uma síntese das estratégias de
coprodução listadas acima, relacionando-as com os empreendedores institucionais
que as propuseram ou as executaram.

QUADRO 7 – SINTESE DAS ESTRATÉGIAS DE COPRODUÇÃO IDENTIFICADAS
ESTRATÉGIA DE
COPRODUÇÃO

Instalar diversas
instâncias de
discussão no
território

Estimular a
participação da
sociedade civil
nas reuniões
Reunir
segmentos da
Sociedade civil,
além CODETER
Criar fóruns
participativos

SÍNTESE
Processo previsto no regimento interno do
CODETER. Nos municípios são discutidas as
demandas locais e aprovados projetos para
serem debatidos na Plenária Microrregional.
Nela são analisados como os projetos locais
podem atender mais municípios da região. Na
Plenária territorial é feita a apresentação,
aprovação e priorização dos projetos discutidos
nos municípios e microrregião.
Em todas as convocações do CODETER é
solicitado aos representantes governamentais
algum tipo de suporte para facilitar a presença
da sociedade civil nas reuniões, como por
exemplo, oferecer transporte em seus veículos.

EMPREENDEDOR
INSTITUCIONAL

Coordenação da
CIAT/CODETER

Assessor Territorial
e Estadual da
Serra Catarinense

Grupos de entidades da sociedade civil se
reúnem periodicamente para planejamento de
ações articuladas dentro do CODETER.

Representante do
Centro VIANEI e
rede ECOVIDA

Proposta de incentivar para que ocorram
assembleias publicas municipais, periódicas,

Assessor Territorial
da Serra

176
nos municípios

Convidar
membros de
outras
organizações
excluídas do
processo
Promover ações
de articulação
entre sociedade
civil e poder
público

para discussão dos problemas e demandas
locais, para repassar as informações discutidas
no Núcleo Gestor e para avaliação e controle
social dos projetos implementados nos
municípios. A proposta é utilizar o espaço do
CMDR para realização das assembleias
públicas.
Convidar entidades não participantes do
CODETER para apresentarem e defenderem
propostas/projetos em beneficio do território,
porém sem direito a voto, nas Plenárias do
Colegiado.

Catarinense

Assessor Estadual
da Serra
Catarinense

Planejar ações articuladas entre prefeitura,
Epagri e cooperativas de agricultores rurais para
implementação de políticas públicas federais
nos municípios do território.

Assessor Estadual
da Serra
Catarinense

Realizar reuniões
Periódicas com o
Núcleo Gestor

Proposta de agendamento de reuniões
periódicas com a coordenação do Núcleo
Gestor, formada por 04 entidades da sociedade
civil e 03 do governo, para definir a pauta das
reuniões do CODETER.

Assessor Territorial
e Estadual da
Serra Catarinense

Utilizar a
capacidade
institucional e
redes de relações
políticoadministrativas
dos membros

Proposta
de
distribuir
e
articular
a
implementação
do
PTDRS
da
Serra
Catarinense com as principais entidades do
território.

Assessor Estadual
da Serra
Catarinense

Capacitar e
mobilizar os
representantes
municipais do
CODETER

Proposta de capacitar e estimular os
representantes municipais para que sejam
multiplicadores das políticas públicas ao público
interessado que não teve oportunidade de
comparecer à reunião, por falta de recursos ou
de oportunidades.

Representante da
prefeitura de São
José do Cerrito

Previsto no regimento interno do CODETER.
Criação
do
Núcleo
Gestor,
com
aproximadamente 26 lideranças, para se reunir
mensalmente para discutir as questões
estratégicas do território.

Coordenação do
CODETER

Proposta de capacitar representantes desses
segmentos para que estejam mais preparados
para os diálogos necessários, visando uma
plena política de desenvolvimento territorial.

Delegado do MDA
em SC

Montar uma estratégia de construção de
projetos territoriais que sejam a favor de
programas federais, estaduais e municipais,
objetivando a captação de recursos extras no
território.

Assessor Estadual
da Serra
Catarinense

Criar uma
coordenação
bem
representativa,
porém menor,
dentro do
CODETER
Apoiar e
fortalecer o
segmento social
da agricultura
familiar e as suas
diversas
manifestações
Articular
recursos com
outros
programas
federais,
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estaduais e
municipais
Proposta de transformação do território rural da
Serra Catarinense em Território da Cidadania.
No Território da Cidadania, a discussão
territorial passa a envolver outros assuntos e
entidades (meio rural e urbano).
Fonte: Elaborado pelo autor
Criação do
Território da
Cidadania

Coordenação do
CODETER e
CONSAD

Portanto, verifica-se que as habilidades sociais e estratégias utilizadas pelos
empreendedores institucionais identificados foram fundamentais para amenizar as
limitações do processo de coprodução e promover a coordenação e legitimação da
ação coletiva no CODETER da Serra Catarinense. No entanto, existem variáveis do
contexto institucional (não controladas por esses empreendedores institucionais) que
influenciam a consolidação do CODETER como um fórum legítimo de planejamento
e gestão do desenvolvimento rural do território da Serra Catarinense. A seguir serão
listadas e analisadas algumas das oportunidades e limitações para o fortalecimento
do CODETER no território.
4.5 Limites e perspectivas do CODETER no território
Com base nas análises empreendidas acima e nas entrevistas com alguns
atores estratégicos pertencentes ao contexto institucional do CODETER, podemos
agora apresentar uma análise de conjunto sobre os limites e as perspectivas futuras
do CODETER no território. Trata-se, mais especificamente, de compreender as
ameaças e as oportunidades para o fortalecimento e consolidação do CODETER
como instância legítima na cena de desenvolvimento na região da Serra
Catarinense. As limitações identificadas serão apresentadas a seguir.
Conforme mencionado, atualmente, o CODETER não possui um marco legal.
A lei agrícola nacional somente prevê os conselhos nacionais, estaduais e
municipais. Do ponto de vista legal, a questão territorial ainda é um exercício da
informalidade e acordos políticos. Tanto é que algumas prefeituras enfrentam certo
grau de dificuldade na implementação de projetos territoriais ou intermunicipais.
Exemplificando, o CODETER aprovou a aquisição de um caminhão frigorífico para
transportar a produção de uma cooperativa de agricultores familiares que pertence a
vários municípios do território. A entidade proponente do projeto é a prefeitura de um
único município. Em alguns casos, a lei orgânica do município coloca algumas
regras restritas que, às vezes, impossibilitam que o caminhão em comodato ou
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concessão de uso para cooperativa trabalhe para os agricultores de outros
municípios. Por este motivo, por vezes, os prefeitos se sentem inseguros ante a
possibilidade da ação intermunicipal vir a gerar problemas futuros com o Ministério
Público.
Portanto, o desenvolvimento territorial ainda está, praticamente, baseado
em ações que envolvem acordos entre as partes. A questão territorial ainda
não é uma política pública estruturada, mas um programa federal. O máximo de
institucionalização que o CODETER pode chegar é ser elevado à categoria de
Conselho Deliberativo e passar a ser previsto em lei, como é o caso do CMDR,
CEPRONAF e CONDRAF. Ele deve ser reconhecido não só pelo programa federal
do MDA, mas pela política pública nacional, envolvendo muitos outros programas de
governo e Ministérios.
Apesar de não ter um alto grau de formalização, o CODETER é hoje uma
instituição legítima perante as instituições pesquisadas. Nos questionários aplicados,
todos os representantes pesquisados afirmaram reconhecer as decisões do
CODETER no território. Porém, somente um pouco mais da metade dos
pesquisados responderam que a sua instituição reconhece o PTDRS elaborado pelo
CODETER. Alguns responderam nem conhecer o conteúdo do mesmo.
Esses dados nos revelam uma limitação importante a ser superada no
planejamento do desenvolvimento territorial do estado. Não existe um sistema de
planejamento de desenvolvimento rural unificado nos territórios de Santa
Catarina. O PTDRS responde a uma demanda do governo federal. A Epagri, por
exemplo, possui o seu próprio planejamento de desenvolvimento regional. Não
existe nenhuma ação planejada para tentar integrar um plano ao outro. Segundo o
Secretário Adjunto da SAR (2011), alguns PTDRS já apresentam elementos das
políticas estaduais, devido ao bom trabalho de articulação dos Assessores
Territoriais. Porém, existem ainda vários Planos de Desenvolvimento Regional que
não conversam entre si.
Além disso, existem diversos “mapas” com diferentes regionalizações no
estado. Existe uma regionalização da extensão rural (mapa da UGT da Epagri), das
associações dos municípios, das SDR e do CEPRONAF. Como as regiões não
estão harmonizadas dificulta-se a fusão de ações e políticas públicas em Santa
Catarina. Para o CODETER conseguir cumprir com eficiência o seu papel,
primeiramente deve haver uma compatibilização dos territórios.
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Outro problema exposto no planejamento do DTS em Santa Catarina envolve
a desarticulação entre os conselhos de desenvolvimento rural. Existem fóruns
distintos para debater a questão agrária no estado. O Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) gerencia todas as políticas da
Secretaria do estado da Agricultura, definindo as regras de acesso e perfil dos
beneficiários de programas estaduais, como o fundo de desenvolvimento rural, “juros
zero” e linhas específicas de financiamento. O CEPRONAF gerencia as políticas
públicas agrárias a nível federal. Estes dois fóruns estaduais de deliberação não são
integrados entre si.
O governo federal criou uma estrutura totalmente dissociada da estrutura de
gestão do próprio governo do estado. As discussões que ocorrem no CODETER e
CEPRONAF não levam em consideração as deliberações e encaminhamentos que
ocorrem no CEDRS. O CODETER também não é o único fórum de deliberação
sobre o desenvolvimento rural nos territórios. Cada SDR possui o seu fórum de
decisão acerca do desenvolvimento da região. Isso gera conflitos e ineficiências na
execução das políticas públicas no território.
Outra limitação identificada para a consolidação e fortalecimento do
CODETER refere-se à falta de estratégia negociada e acordada entre o MDA e
os órgãos de atuação estaduais envolvidos no processo de planejamento rural
dos territórios. O MDA, em alguns casos, não acordou a participação dos
representantes do governo com as estruturas superiores dos órgãos de abrangência
estadual. Na ótica do diretor de extensão da Epagri (2011), a participação da
Empresa no CODETER não está muito clara. Não houve chamamento formal para
participação da Epagri no Colegiado, mas sim de pessoas da instituição. O convite
para participação partiu localmente, direto para os extensionistas que trabalham nos
escritórios municipais. Somente no caso das representações regionais o convite foi
feito diretamente às Gerências Regionais de Lages e São Joaquim.
Não houve uma discussão e negociação prévia sobre diversas questões,
como: o que se pretende com o CODETER; como será consolidada a sua proposta;
qual é o perfil das pessoas que devem ser indicadas para participação; e de que
maneira seus representantes serão liberados.
As representações do CODETER também não estão adequadamente
preparadas e qualificadas para representar a sociedade civil e governo. Na
maioria dos casos, as pessoas que assumem a função de representação não
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expressam

adequadamente

a

visão

da

sociedade

e

governo.

Tanto

os

representantes da sociedade civil quanto do governo acabam defendendo o seu
ideal, a sua visão e o seu projeto, nos fóruns locais e territoriais. Segundo o diretor
de extensão da Epagri (2011), os representantes têm dificuldades em expressar a
visão institucional de desenvolvimento e o que pensa a instituição a qual ele
representa.
O CODETER também não oferece capacitação a seus representantes para
discutir, planejar, elaborar e defender propostas e projetos. Também não oferece
recursos para a sociedade civil se organizar, reunir e fazer uma discussão territorial
articulada, além CODETER.
Existe

uma

dificuldade

de

participação

da

sociedade

civil.

As

organizações da sociedade civil oferecem pouca estrutura para seus representantes
participarem das reuniões do CODETER. Eles não têm o mesmo incentivo de
participação que os representantes do governo. Isso cria um desbalanceamento,
uma tendência de que o setor público esteja sempre mais representado do que a
sociedade civil. Não existe apoio do MDA, prefeitura, Epagri ou SDR para oferecer o
deslocamento e custear a hospedagem dos representantes da agricultura familiar. A
regra diz que o CODETER deve ser paritário, no entanto, não são oferecidas as
mesmas condições de participação aos representantes.
As discussões estratégicas e informações também não são socializadas
com todos os membros do Colegiado. As Plenárias Municipais, Microrregionais e
Territoriais acontecem, basicamente, para discussão, elaboração e aprovação de
projetos de desenvolvimento rural. As discussões relevantes do território acabam se
restringindo às reuniões do Núcleo Gestor do CODETER, que nem sempre são
encaminhadas aos representantes municipais.
Outra ameaça para consolidação do CODETER no território se refere à visão
local de alguns representantes na elaboração e aprovação de projetos
“territoriais”. A maioria dos representantes ainda pensa o desenvolvimento de
forma mais local do que territorial. As lideranças municipais trazem a carga da sua
visão de desenvolvimento e de seus projetos de política publica para dentro do
CODETER. Eles trazem o que o município está precisando para se desenvolver. Por
isso, muitas vezes são demandas locais e não territoriais que são colocadas em
discussão no Colegiado.
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O maior conflito do território refere-se à disputa por recursos para os projetos.
Cada município busca defender prioritariamente o seu interesse. Elaborar um projeto
que consiga abranger os diversos municípios do território carece de muita
negociação entre os representantes do Colegiado. Além do mais, cada grupo de
representantes tem a sua visão de mundo, suas prioridades e seus projetos. Por
muitas vezes, as organizações formadas por agricultores familiares, as OSC que os
representam e as instituições públicas disputaram recursos dentro do Colegiado.
Porém, os representantes de entidades regionais, como algumas da sociedade civil,
já trazem um olhar mais territorial. Por exemplo, o CENTRO VIANEI e a AMURES
conseguiram enxergar a necessidade de estruturação dos serviços de inspeção de
sanidade agropecuária nos 18 municípios do território para agregar valor na
comercialização dos produtos da Serra Catarinense.
As dinâmicas territoriais são, antes de tudo, dinâmicas de relações de poder.
São relações que implicam em alguém ter que abrir mão de certo poder e outros
avançarem para terem mais poder sobre algumas coisas. As relações de poder são,
de certa forma, difíceis de serem negociadas e mediadas: disputas de projetos nas
Plenárias, disputa se tal segmento ou entidade poderá entrar ou não no CODETER,
disputas de interesses em cadeias produtivas e etc.
Ficou também claramente evidenciado que as ações e projetos de
desenvolvimento discutidos no CODETER da Serra Catarinense não buscam um
desenvolvimento do território como um todo. Há um recorte setorial promovido
pela própria política do MDA. O PRONAT, na teoria, objetiva o desenvolvimento
rural sustentável do território. No entanto, o público alvo do programa são os
agricultores familiares, assentados da Reforma Agrária, quilombolas, indígenas,
pescadores artesanais e extrativistas. Este recorte reflete a composição do
CODETER e os projetos desenvolvidos que representam, em sua grande maioria, a
agricultura familiar. Entidades e associações do meio rural ligadas às atividades de
lazer, gastronomia, turismo e valorização e preservação cultural e ambiental, por
exemplo, não são adequadamente representadas no CODETER da Serra
Catarinense.
O desenvolvimento territorial também não contempla o meio urbano. A saúde,
educação, desenvolvimento socioeconômico, segurança pública e alimentar, cultura
e saneamento básico não são discutidas de forma (inter) setorial pelas principais
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organizações do meio urbano e rural. No PRONAT a visão é setorial, somente são
discutidas algumas questões rurais, e essas não contemplam todo o público rural.
A proposta de implantação do programa Território da Cidadania na Serra
Catarinense busca superar essa limitação. No entanto, a estratégia do governo
federal terá que ser repensada, se quiser produzir os resultados esperados com o
programa. Segundo relatos de alguns entrevistados (assessores estaduais e
delegado do MDA/SC), existem graves problemas envolvendo a implementação
do Território da Cidadania em Santa Catarina. Primeiramente, não foi aproveitado
todo o acumulo metodológico que já tinha sido construído pelo CODETER no
Território Rural. Foram agrupados em um mesmo espaço atores com visões muito
distintas de desenvolvimento e que não estavam acostumados com o processo de
discussão coletiva.
Muito do insucesso destes territórios se deve à posição do governo federal. O
governo, ao passo que criou uma instância para debate articulado de todas as
políticas públicas dos Ministérios, não determinou que essa instância seria o único
fórum para deliberação dos recursos, por exemplo, da saúde e educação. O debate
sobre o desenvolvimento territorial dessas áreas passou a ser realizado no
CODETER, porém outras comissões e conselhos continuaram com a atribuição de
definir onde seriam investidos os seus recursos. Na educação, por exemplo, para se
ter um investimento numa creche ou numa escola, esta demanda tem que estar
contemplada não no PTDRS, mas no Plano de Ação Articulada da Educação (PAR).
Desta forma, o processo ficou muito confuso. Para o programa funcionar de fato, é
preciso que todas as ações e recursos sejam discutidos e deliberados na instância
do CODETER. No entanto, a história do Brasil está toda atrelada a políticas públicas
segmentadas. Políticas construídas isoladamente em cada Ministério e sem conexão
com outras áreas e setores. Os Ministérios querem fazer parte do Território da
Cidadania, porém existem barreiras culturais e institucionais para que a discussão
de suas políticas ocorra de forma coletiva.
Outro problema na implementação do programa, segundo o delegado do
MDA/SC (2011), se deve à falta de estrutura e pessoal dos Ministérios e órgãos
federais para gerenciar de forma conjunta e compartilhada o processo nos territórios.
Por exemplo, uma das metas menos executadas no Território da Cidadania foi a do
MEC, na questão de construção de escolas. Como o MEC não tem representação
no estado, as prefeituras ficaram encarregadas de encaminhar projetos da área da
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educação, porém, a maioria delas não possui pessoal preparado para assumir essa
função. Não possuem técnicos em seus quadros que transitem facilmente nas
dinâmicas de elaboração de projetos, acompanhamento da existência de eventuais
problemas e no encaminhamento da prestação de contas. Outro exemplo foi a
execução das políticas de saneamento básico. As prefeituras não possuíam técnicos
qualificados (engenheiros civil, sanitário e ambiental) para elaborem projetos na
área. Algumas até licitaram a contratação de terceiros para elaboração dos projetos.
Porém, quando a prefeitura apresentava o projeto para equipe técnica da Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), o projeto não passava na análise, pois estava repleto
de inconsistências.
Outro problema que ocorre no Território da Cidadania é que as
representações no CODETER são, em sua maioria, prefeitos, secretários da
agricultura, secretários de administração, secretários de planejamento e vereadores.
Não existe mais a participação de representantes dos agricultores familiares
diretamente no processo de discussão e decisão. Com o Território da Cidadania,
acaba-se descaracterizando o fórum de discussão para tratar dos assuntos rurais.
As demandas da agricultura são colocadas em segundo plano, às margens do
processo. São grupos de lideranças que discutem o tema da agricultura, porém sem
conhecer a prática e as demandas da agricultura familiar no território.
Os Territórios da Cidadania, hoje, do estado (Meio Oeste Contestado e
Planalto Norte), (...) em vez de evoluírem, eles caminharam pra trás. Porque
o rural passou a ter menos peso, menos capacidade de mobilização, e
esses outros atores, não se acostumam a discutir as coisas coletivamente.
(Assessor Estadual do MDA - outros territórios, 2011).

Exemplificando, no Território da Cidadania do Meio Oeste, o fórum que definiu
e que buscou uma qualificação da demanda territorial, não foi um fórum
representativo da área rural, segundo o diretor de extensão da Epagri (2011). O
MDA consultou o território para uma demanda de chamada pública de ATER. O
CODETER deliberou que deveria ser trabalhado, prioritariamente, o leite, pois os
agricultores não estavam recebendo a assistência técnica devida. Porém, em vários
municípios, não existe essa demanda porque a Epagri já atende a totalidade desses
produtores. Isso acabou gerando conflitos entre a empresa que foi contratada para
atuar e a Epagri. A proposta da chamada pública era ampliar o serviço de
assistência técnica no território, porém, a empresa contratada estava buscando o
público já atendido pela Epagri.
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Na atual configuração do programa, não existe muita vantagem em ser
Território da Cidadania. Segundo o Assessor Estadual do MDA - outros territórios
(2011), os recursos discutidos via CODETER nos Territórios da Cidadania continuam
sendo somente o PROINF. Nenhum Ministério, além do MDA, abriu os recursos de
suas políticas para serem ali debatidos. O único privilégio, hoje, em ser Território da
Cidadania é quando um município vai isoladamente à Brasília solicitar um
investimento, pois acaba tendo um olhar prioritário em relação a outro município que
não participa do programa. Segundo relato do Assessor Estadual do MDA - outros
territórios (2011), o grande interesse da Serra Catarinense é poder colocar o selo
que pertence ao Território da Cidadania nos ofícios de suas demandas. Portanto, os
municípios da Serra Catarinense estão se unindo para se transformar em Território
da Cidadania, pensando localmente e não territorialmente.
Como oportunidades identificadas para o fortalecimento e legitimação do
CODETER perante as principais entidades ligadas ao desenvolvimento rural do
estado, podemos citar, primeiramente, a possibilidade de articular as políticas
públicas federais com as ações estaduais e municipais. O governo federal
possui recursos financeiros, porém não tem estrutura operacional nos municípios. Já
o governo do estado e as prefeituras municipais têm estrutura operacional, mas tem
poucos recursos disponíveis. Então, na busca de uma melhor eficácia das políticas
públicas e de maiores benefícios aos agricultores catarinenses e suas famílias, é
preciso articular melhor as ações do estado e dos municípios com as políticas
públicas federais. É preciso que os municípios atraiam o máximo de políticas
públicas federais para os cidadãos catarinenses. Governo federal, estado e
municípios precisam trabalhar de forma integrada e associada. O CODETER
oportuniza espaço para que essa integração aconteça.
A nossa visão é de que o CODETER não é uma “coisa” (estrutura) do
governo federal, é uma “coisa” da comunidade local. E ele atua para
fortalecer políticas municipais, estaduais e federais naquele território
(Secretário Adjunto da SAR, 2011).

Uma grande opção para alocar recursos de contrapartida de programas
estaduais, como o SC Rural, é o PRONAF. O PRONAF tem sido praticamente o
“carro chefe” na questão de buscar o recurso na forma de financiamento, por parte
dos produtores, como maneira de compensar o investimento. O PROINF discutido
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nos CODETER é uma alternativa excepcional para fazer a associação entre as duas
políticas públicas.
A capacidade institucional e as redes de relações dos representantes do
CODETER também contribuíram para consolidar o CODETER no território.
Cada membro do CODETER possui uma rede de relação político-institucional para
articular as principais decisões colegiadas. O PTDRS, por exemplo, pode ser
disseminado entre as principais instituições do território e estado, somente utilizando
a capacidade institucional de cada representante.
Outra oportunidade identificada para consolidação do CODETER no território
se refere à existência de empreendedores institucionais com capacidade de
transitar dentro das diferentes organizações do estado e da sociedade civil,
mediando conflitos com os mais diversos tipos de atores do território. Segundo
relato na entrevista do delegado do MDA/SC (2011), a Serra Catarinense tem um
dos melhores exemplos do estado no ponto de vista da medição de conflitos.
Os representantes da AMURES possuem facilidade em mediar acordos e
propostas no CODETER. A AMURES tem uma filosofia e um corpo técnico que
consegue fazer a ponte entre as organizações da sociedade civil e órgãos
governamentais, como a Epagri e CIDASC, com as prefeituras do território.
O Centro VIANEI é uma instituição que tem conhecimento (“know-how”) e
pessoas formadas com a capacidade de compreender as demandas do território, e
propor processos que garantam a inclusão dos diversos segmentos não
representados no debate. Segundo relato do Assessor Estadual do MDA - outros
territórios (2011), apesar de possuírem uma etiqueta político-institucional que os
identificam como precursores da agroecologia, os representantes do VIANEI são
muito respeitados pela história de sua instituição e possuem facilidade de trânsito e
diálogo com os setores de direita e esquerda das principais instituições do território.
Atualmente, o VIANEI exerce a função de entidade articuladora do território.
Somente em Santa Catarina existe esse modelo de responsabilizar uma instituição
do próprio território para fazer o papel de articulação. A instituição selecionada indica
uma pessoa do seu quadro de funcionários para fazer a função de Assessor
Territorial do CODETER. No entanto, toda a cobrança do CODETER e do governo é
com a instituição contratada e não com a pessoa designada. No restante do Brasil, e
na metodologia do MDA, o Assessor Territorial é um agente externo do governo,
colocado no território para atuar no processo de animação. Esse agente,
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geralmente, não está inserido na realidade do território, e por isso tem muito mais
dificuldades em mobilizar os atores locais.
Portanto, a metodologia utilizada pelo CODETER da Serra Catarinense
para assessorar e articular os interesses do território, utilizando uma
organização com visão territorial e respeitada pelos atores locais, também
colaborou para legitimar a ação coletiva e mobilizar a coordenação dos diversos
atores territoriais em torno de um mesmo objetivo.
As experiências de sucesso em instâncias territoriais paritárias,
anteriores ao CODETER, também contribuíram para fortalecer a ação coletiva
no CODETER, consolidando-o no território. As entidades da sociedade civil da
Serra Catarinense já estavam em um processo mais avançado de discussão
territorial, antes da implantação do CODETER. A implantação do CONSAD,
CONSEA e de outro Conselho para realizar o controle social do programa Bolsa
Família no território, contribuíram para “empoderar” e qualificar a representação da
sociedade civil nas discussões territoriais e para, posteriormente, fortalecer
institucionalmente o CODETER.
Por fim, todo o processo de aprendizado em termos de ação coletiva no
CODETER está fortalecendo a construção de um Território de Identidade na
Serra Catarinense. Existe um claro aprendizado entre os representantes do
CODETER, ao longo dos anos, em relação à construção de um significado de
desenvolvimento rural comum e ampliado, de uma identidade coletiva, de regras e
critérios de participação e representatividade, de objetivos comuns e no
envolvimento com os problemas públicos. Esse aprendizado possibilitou a
institucionalização do CODETER e a mobilização de um processo de coprodução do
bem público no território. Portanto, a coprodução não foi dada pelos agentes
públicos do território, mas sim construída pela diversidade dos atores territoriais da
Serra Catarinense.
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES

Esse trabalho de dissertação se propôs a responder à seguinte pergunta de
pesquisa: De que maneira os empreendedores institucionais do CODETER têm
atuado para promover a ação coletiva e mobilizar a coprodução no
planejamento e gestão do desenvolvimento rural da Serra Catarinense?
Para responder estas perguntas, utilizamos, de forma combinada, algumas
abordagens teóricas, considerando três dimensões de análise: institucional, ação
coletiva e coprodução do bem público; e individual. Na dimensão institucional,
buscamos demonstrar evidências do processo de institucionalização do CODETER
na região, explorando a sua trajetória, os seus resultados e as conexões sociais
promovidas por ele. Na dimensão da ação coletiva e coprodução, consideramos
diferentes paradigmas e teorias sobre o fenômeno da ação coletiva para
compreender se existe de fato uma ação concertada pelos representantes do
CODETER, e quais são as suas características principais, analisando mais
especificadamente: como os sujeitos da ação acordam regras; quais são as
motivações principais dos atores que fazem parte da ação; como eles constroem
objetivos comuns; de que forma eles participam; e se existe uma identidade coletiva
compartilhada entre os participantes da ação. Consideramos também correntes
teóricas que tratam sobre o fenômeno da coprodução do bem público, para
identificar e compreender o tipo de coprodução gerado e as variáveis que facilitam
ou limitam a mobilização de um processo de coprodução no CODETER. Finalmente,
na dimensão individual, utilizamos a teoria da Habilidade Social (FLIGSTEIN, 2009)
para compreender e identificar a forma como o indivíduo (empreendedor
institucional) age para promover a coordenação e a gestão do conflito em um
Colegiado paritário participativo.
O primeiro objetivo proposto no trabalho foi descrever e analisar a trajetória
de implantação do CODETER na Serra Catarinense. Conforme foi demonstrado no
item 4.1, o CODETER foi se institucionalizando ao longo dos anos, sendo
reconhecido como um órgão de planejamento e implementação do DTS perante as
principais entidades que atuam no desenvolvimento rural do território. Diversas
experiências relatadas confirmam isso, como por exemplo: ampliação da
participação; construção de regras próprias; busca por uma identidade mais
consistente no território; amadurecimento da concepção de projetos territoriais; e
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articulação e formação de parcerias com outras instituições para implementação de
projetos de desenvolvimento rural na Serra Catarinense. Por intermédio do
CODETER,

foram

realizadas

diversas

ações

que

contribuíram

para

o

desenvolvimento rural da Serra Catarinense, como por exemplo: apoio à criação e
fortalecimento de cooperativas e associações de agricultores familiares; articulação
de parcerias e arranjos entre os municípios; incentivo à educação no campo;
qualificação na elaboração e gestão de projetos intermunicipais; implementação de
políticas públicas federais; disponibilização de espaço e condições para diferentes
segmentos do meio rural discutirem e negociarem os seus problemas em comum.
A dissertação também se propôs a analisar os elementos que constituem a
ação coletiva no CODETER e a verificar as variáveis que mais aproximam ou
afastam a ação de um processo de coprodução do bem público. Este objetivo foi
cumprido no item 4.2 e 4.3 da dissertação. Sob a ótica das teorias de ação coletiva
utilizadas no trabalho, ficou caracterizada a existência de uma ação coletiva dentro
do CODETER. Essa ação coletiva se caracteriza por ser: formalizada mediante
regras e políticas governamentais; legitimada pelos representantes governamentais
e da sociedade civil da Serra Catarinense; mais focada em aspectos econômicos do
que na busca pelo “bem comum”; mais duradoura por ser ancorada no MDA, porém
ainda muito dependente da continuação do programa de governo; e com uma
identidade coletiva construída mediante o conflito e negociação de interesses
institucionais.
Após análise individual de cada elemento constitutivo, constatou-se um
processo de aprendizado, em termos de ação coletiva, que possibilitou a
institucionalização do CODETER. Houve um aprendizado, por exemplo, na
construção de uma identidade coletiva, na ampliação da noção de desenvolvimento
rural, na definição de regras e critérios próprios de participação e no reconhecimento
e negociação de interesses institucionais. Todas essas evidências são indicadores
importantes de que o CODETER se institucionalizou e passou a ser reconhecido
como um fórum legítimo para debater o desenvolvimento rural do território perante
as principais entidades ligadas ao tema no território.
Verificou-se, também, que a ação coletiva no CODETER oportunizou a
ocorrência de um processo de coprodução do bem público, porém, o grau de
coprodução observado foi de baixa intensidade. Existem participantes do Colegiado
com baixo grau de empoderamento, isto é, eles não possuem os mesmos recursos e
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incentivos para participarem de maneira igualitária, sobretudo se comparado aos
representantes governamentais. Esses atores representam, na maioria dos casos,
os grupos ou organizações de agricultores familiares que não estão solidamente
organizados, e que por isso não conseguem ter uma estrutura que garanta a sua
presença nas reuniões e que nem tampouco os capacita a argumentarem no mesmo
nível dos demais. A uniformidade dos segmentos sociais representados no
CODETER também colabora para que a coprodução seja de baixa intensidade. A
maioria das organizações participantes representa o segmento dos trabalhadores
rurais. Desta maneira, outros segmentos sociais que representam atividades não
agrícolas importantes do meio rural, ficam sem voz e voto no Colegiado. Essa
representação setorial dificulta que sejam elaborados e implementados projetos que
visem o interesse comum dos grupos sociais pertencentes ao meio rural. As disputas
por recursos e interesses em cadeias produtivas também dificulta a criação de um
espaço democrático mais amplo de participação, bem como o devido empenho para
o alcance do “bem comum”. Estes são os obstáculos e desafios enfrentados pelos
gestores públicos para mobilização de um processo de coprodução do bem público
no CODETER.
Contudo, assim como a ação coletiva, a coprodução também é um processo
de aprendizagem no Colegiado. Fica nítido o seu amadurecimento ao longo dos
anos. Hoje, os atores possuem um engajamento maior com os problemas públicos,
um significado compartilhado de desenvolvimento rural e um sentimento de
pertencimento maior com o território e com a comunidade de que fazem parte.
Como objetivo principal da dissertação, foi proposto compreender as
estratégias e habilidades sociais que os empreendedores institucionais do
CODETER da Serra Catarinense têm utilizado para promover a ação coletiva e
mobilizar a

coprodução

do bem

público

no

planejamento e

gestão

do

desenvolvimento rural do território. Este objetivo principal foi cumprido com sucesso
no item 4.4 da dissertação. Neste item foram identificados os empreendedores
institucionais envolvidos no CODETER e analisadas as habilidades sociais que eles
se utilizaram para promover a cooperação na ação coletiva, bem como as
estratégias empregadas para mobilizar um processo de coprodução do bem público
no território.
Conforme foi demonstrado nesse item, o Assessor Estadual, contratado pelo
MDA, e o articulador territorial, escolhido pelo CODETER da Serra Catarinense, são
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os principais empreendedores institucionais do Colegiado. Estes atores possuem o
papel, “formalizado” por suas instituições, de promover a animação do processo de
coprodução no Colegiado. Foram identificadas diversas habilidades sociais utilizadas
por eles para promover diálogos, mobilizar acordos, negociar interesses distintos,
induzir comportamentos e administrar as tensões sociais e políticas que
naturalmente ocorrem entre as lideranças da sociedade civil e do poder público nas
discussões do Colegiado.
Além dos assessores técnicos, foram identificados representantes de
entidades da sociedade civil e governo que também possuem características de
empreendedores institucionais. São atores socialmente hábeis capazes de formar
opinião e coalizões políticas dentro do Colegiado, expondo com clareza os objetivos
buscados por suas instituições e negociando maneiras para se chegar a um acordo.
Diversas táticas e habilidades comunicativas foram identificadas, a partir de
entrevistas realizadas e da observação direta durante as reuniões do Núcleo Gestor
e Plenária Territorial na Serra Catarinense. Estas habilidades sociais são
relacionadas, por exemplo: a mediação de conflitos e disputas de poder; mobilização
da cooperação na escolha e execução de projetos; motivação dos participantes;
aceitação de propostas e encaminhamentos a serem tomados; e construção de
credibilidade no processo (mais detalhes, ver quadro 06). Foram listadas também
algumas estratégias para mobilização de um processo de coprodução do bem
público no território, que foram propostas ou executas pelos entrevistados (ver
quadro 07).
Após análise desses objetivos propostos, conclui-se que o pressuposto de
pesquisa é verdadeiro, já que somente foi possível a institucionalização e
legitimação

do

CODETER

perante

as

principais

entidades

ligadas

ao

desenvolvimento rural do território porque houve uma ação coletiva coordenada
pelos assessores territoriais e estaduais e “coproduzida” pelos representantes da
sociedade civil e governo, que trabalharam de forma articulada e com objetivos
partilhados, para a construção de iniciativas em prol do desenvolvimento rural do
território. Por sua vez, essa ação coletiva só se tornou possível porque existiram
empreendedores institucionais no Colegiado que utilizaram habilidades sociais para
promover acordos e coalizões políticas, bem como estratégias para facilitar a
interação e o compartilhamento de poderes e responsabilidades entre os
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representantes da sociedade civil e governo na construção de ações de
desenvolvimento territorial.
Ao analisarmos a trajetória de consolidação do CODETER na Serra
Catarinense, percebemos que o processo participativo e o engajamento dos
representantes com os problemas públicos do território se ampliou com o passar do
tempo. Muito desse avanço certamente é mérito dos Assessores Territorial e
Estadual que, por meio de suas habilidades sociais, conseguiram negociar e articular
os diversos interesses institucionais presentes no Colegiado. No entanto, a nosso
ver, ainda há muito que se desenvolver neste CODETER, em termos de coprodução.
Alguns dilemas para participação direta dos cidadãos nas reuniões do Núcleo
Gestor do CODETER parecem ser de difícil solução. Exemplificando: a) Os
representantes “diretos” dos agricultores familiares não possuem condições
econômicas para estarem presentes nas reuniões, nem qualificação para debaterem
de maneira equitativa com os representantes do governo, como a Epagri ou
Prefeitura; e b) a baixa participação dos atores que não são ligados à agricultura
familiar, como os “invisíveis”, que não estão vinculados a nenhuma organização
(assalariados, as mulheres e os jovens agricultores, por exemplo), ou os segmentos
sociais não relacionados com a dimensão agrícola do meio rural.
Acreditamos que esses dilemas dificultam a legitimação do CODETER
perante a diversidade de atores e segmentos sociais do território da Serra
Catarinense. A política do MDA implantada nesses Colegiados territoriais é muito
setorizada. O debate envolve o meio rural quase que exclusivamente em sua
dimensão agrícola. Além disso, os segmentos sociais do meio urbano não se sentem
pertencentes a este território construído pelo CODETER. Provavelmente por este
motivo, o CODETER ainda não seja tão legitimo no território. Ele é reconhecido
como um órgão de planejamento e deliberação colegiada pelas principais entidades
que tratam do desenvolvimento rural no território, como a Epagri, SDR, Secretarias
Municipais de Agricultura e algumas OSC e sindicatos rurais. Entretanto, se
observarmos o território como um todo, não há legitimidade, principalmente, se
considerarmos a relação urbano-rural no território.
A nosso ver, o CODETER da Serra Catarinense encontra-se hoje ameaçado,
caso o PRONAT deixe de existir. A motivação da Sociedade Civil para participar no
Colegiado ainda é muito dependente dos recursos liberados pelo MDA. O
CODETER ainda é visto por muitos atores e entidades territoriais e estaduais como
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um órgão de governança do governo federal. Por isso, em nossa opinião, o primeiro
passo para solucionar este problema de legitimidade seria desvincular o CODETER
dessa visão e associá-lo mais ao território propriamente dito, dando mais espaço
para participação de outras organizações rurais e urbanas, e promovendo
discussões que envolvam temas intersetoriais, assim como o Território da Cidadania
propõe. Isso traria mais sustentabilidade ao CODETER no território, possibilitando
enraizá-lo como um Colegiado do “povo serrano”, que consiga transcender a esfera
estatal e resistir a cada mudança de governo. Contudo, a experiências de insucesso
na implementação dos Territórios da Cidadania em Santa Catarina e no Brasil
devem ser ponderadas, principalmente pelos gestores deste programa federal, para
que não se repitam os mesmo erros neste território.
Como forma de corrigir as limitações identificadas neste trabalho, sugerimos
algumas possibilidades de pesquisa que não puderam ser bem aprofundadas nesta
dissertação, tais como:
a) Realizar pesquisa de campo e coleta de dados nas Plenárias municipais,
microrregionais e territoriais do CODETER. Verificar a ação coletiva, em
todas as instâncias de deliberação do CODETER e a relação entre elas. O
foco da pesquisa foi dado, estritamente, no Núcleo Gestor do CODETER
da Serra Catarinense, público bem reduzido em comparação ao total dos
participantes do Colegiado.
b) Efetuar um estudo mais refinado a respeito da relação do CODETER com
os outros fóruns participativos de desenvolvimento rural nos municípios,
região, estado e união, como o CMDR, CEDRS, CEPRONAF e
CONDRAF, bem como, com as principais instituições que deliberam sobre
políticas de desenvolvimento rural do governo estadual e federal.
c) Realizar pesquisa similar em outros CODETER do estado para que seja
possível fazer comparações em relação às características da ação coletiva
e as estratégias empregadas para mobilização de um processo de
coprodução do bem público.
d) Efetuar um estudo posterior a este no CODETER da Serra Catarinense
(cinco anos, aproximadamente), para verificar se ocorreram mais
aprendizados, em termo de ação coletiva, e qual o grau de coprodução
que o Colegiado estará manifestando.
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Finalizamos o trabalho lançando algumas questões que consideramos
importantes e que não foram totalmente respondidas nesta pesquisa:
- Como fazer para integrar e articular as discussões e encaminhamentos que
ocorrem nos distintos conselhos paritários de desenvolvimento rural?
- Qual estratégia de governo pode ser adotada para auxiliar a capacitação de
representantes da sociedade civil, menos organizados e estruturados? Quais
incentivos à participação podem ser oferecidos?
- Quais são as vantagens e desvantagens que o programa Território da
Cidadania tem trazido para os territórios brasileiros? Esse atual formato do programa
tem colaborado com melhorias para os Territórios Rurais?
- Qual é a possibilidade das instâncias territoriais passarem a ser previstas em
lei?
Estas questões são úteis para refletirmos a respeito dos desafios e obstáculos
que as políticas públicas de DTS necessitam superar para a sua melhor
implementação nos territórios brasileiros.
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APÊNDICE 1 - PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO
VISÃO GERAL DO PROJETO
GERAL:
Compreender as estratégias e habilidades sociais que os gestores públicos
têm utilizado para mobilizar a coprodução do bem público, a partir do estudo de
uma experiência de planejamento territorial participativo realizada no
CODETER do Território Rural da Serra Catarinense.

ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS

PATROCÍNIO
DO PROJETO

PERGUNTAS
DE PESQUISA

A) Descrever e analisar a trajetória de implantação do CODETER no Território
Rural da Serra Catarinense
B) Identificar os empreendedores institucionais participantes do CODETER da
Serra Catarinense e caracterizar as suas relações sociais dentro e fora do
território
C) Identificar as habilidades sociais e estratégias utilizadas pelos
atores envolvidos no planejamento territorial, buscando compreender se elas
estão contribuindo para a mobilização de um processo de coprodução no
CODETER da Serra Catarinense
D) Analisar os elementos constitutivos da ação coletiva no CODETER e
identificar os limites e oportunidades encontrados por esses gestores na
mobilização da coprodução do bem público.
E) Apresentar propostas para Epagri que facilitem o planejamento e a gestão
participativa de políticas e programas na promoção do Desenvolvimento
Territorial Sustentável - DTS

A) EPAGRI
B) EMBRAPA
A) Em que medida os gestores públicos tem se utilizado de estratégias e
habilidades sociais para mobilizar a coprodução no planejamento do
desenvolvimento rural no território da Serra Catarinense?
B) Quais os obstáculos e desafios enfrentados por esses gestores públicos
neste processo?

RELEVÂNCIA TEÓRICA
a) Construção de mais conhecimento sobre o objeto de pesquisa (CODETER)
b) Colaborar para fazer avançar o conhecimento sobre a questão das
habilidades sociais necessárias aos gestores públicos para promover
dinâmicas de coprodução para o desenvolvimento territorial sustentável.

RELEVÂNCIA PRÁTICA
a) Fortalecimento da democracia e da equidade social nos espaços públicos
locais
b) Incremento da efetividade no planejamento e gestão de programas e
políticas públicas de desenvolvimento rural

RESULTADO PRÁTICO
JUSTIFICATIVA

a) Desenvolvimento de metodologias e estratégias que permitam a
sensibilização, mobilização e integração dos diversos atores do território em
redes colaborativas para formulação, implementação, monitoramento e
avaliação de projetos territoriais
b) Propostas que facilitem uma maior coprodução entre o Estado, as
organizações da sociedade civil e os movimentos sociais nos processos de
planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e
projetos de DTS no estado de Santa Catarina
c) Aprimorar o papel dos coordenadores de UGT da Epagri, que são as
pessoas responsáveis por facilitar a integração territorial entre Gerências
Regionais, as Unidades de Pesquisa e os Centros de Treinamento da
Epagri, ou seja, são os responsáveis por promover a integração entre os
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processos de Pesquisa e Extensão Rural no desenvolvimento dos territórios
de Santa Catarina.

COPRODUÇÃO DO BEM PÚBLICO
Conceito
Estratégia para a construção do bem público, a partir da interação e
compartilhamento de responsabilidades e poderes entre o Estado, cidadãos e
organizações privadas.
A coprodução legítima está diretamente associada a espaços democráticos
de participação dos cidadãos na esfera pública. Devem existir oportunidade e
disposição (engajamento cívico) do cidadão em participar.

Contribuição para a análise dos resultados:
• Compreender se o CODETER mobiliza a “coprodução” de novas regras, de
novas convenções e de novas formas de pensar a gestão pública e o
desenvolvimento rural.
• Compreender de que maneira a coprodução pode influenciar o contexto no
qual o CODETER está inserido e em que medida o CODETER se
institucionaliza e se torna uma organização legítima, reconhecida pela
diversidade dos atores territoriais como um Colegiado representativo,
participativo e que contribui para o desenvolvimento rural do Território da
Serra Catarinense.
• Identificar o grau de coprodução dos atores participantes do Núcleo Gestor
do Colegiado, buscando principalmente analisar: o tipo de participação que
a experiência engendra, a diversidade de atores participantes, o poder de
deliberação (“empowerment”) dos atores (principalmente da sociedade civil)
e a legitimidade do Colegiado perante os atores territoriais como órgão de
deliberação colegiada nas dinâmicas de desenvolvimento rural do território.
PROPOSIÇÃO
TEÓRICA

TEORIAS DA AÇÃO COLETIVA DA SOCIOLOGIA PRAGMÁTICA
Pressupostos
• O Ser humano possui múltiplas racionalidades, ele é racionalmente
interessado, mas também está sujeito a diversos valores. Baseia tanto em
aspectos objetivos quanto subjetivos, tanto em cálculos utilitaristas quanto
na solidariedade. Devem ser inseparáveis na análise do fenômeno
• O ator é visto como um agente competente que é capaz de reflexividade e
que age num contexto específico.
• Atores agem por uma “boa razão”, que é compartilhada, compreendida e
aceita por todos os participantes de um grupo. Não é necessariamente a
melhor alternativa (instrumental/utilitarista) ou a que contemple um
interesse comum de todos participantes. Boa razão = regra legítima e
aceitável por todos capaz de regular as interações sociais
• Categorias de interpretação da ação coletiva: equivalência, justificação,
regra, convenção, acordo, instituição de sentido e outros.

Contribuição para análise dos resultados
• Identificar quais são os elementos comunicativos, relacionais e práticos que
mais aproximam ou afastam os atores sociais a exercerem a coprodução no
planejamento do desenvolvimento rural no Território da Serra Catarinense,
analisando, assim, os processos pelos quais as pessoas chegam a um
acordo.
• Compreender e justificar a forma como o empreendedor institucional age,
como ele institui sentido às suas ações, como ele concerta as regras e os
discursos que ele mantém e sustenta.
• Clarear qual é o significado de ação coletiva, se ela é mais ou menos
institucionalizada e definir os elementos de sua constituição, tais como: a)
que sujeitos fazem parte da ação; b) quais os padrões de concertação; c)
quais as suas motivações; d) quais os seus objetivos; e) quais os
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facilitadores e limitadores; e f) que estratégias e instrumentos são utilizados

TEORIA DAS HABILIDADES SOCIAIS
Pressupostos
• Habilidade social refere-se à capacidade do individuo em lidar com as
tensões existentes entre os diversos grupos sociais, no intuito de obter
comportamentos cooperativos numa ação coletiva. As habilidades sociais
podem ser utilizadas tanto para defender um conjunto de arranjos
existentes (“status quo”) quanto para impor ou negociar novas regras e
práticas sociais.
• Os atores socialmente hábeis (empreendedores institucionais) se
comportam de maneira oposta aos atores racionais da teoria econômica
neoclássica. O seu senso de eficácia não vem da concepção de interesse
próprio, mas do ato de mobilizar o apoio de múltiplos grupos para a
construção de certa visão de mundo compartilhada. Eles farão o que for
necessário para promover a cooperação no desenvolvimento de objetivos e
identidades coletivos, se não der de uma maneira, tentarão por outra
• Os empreendedores institucionais devem se apresentar como neutros em
uma situação, como se tivessem apenas tentando fazer uma intermediação
entre os grupos. Eles precisam convencer os outros de que não estão
buscando os seus próprios interesses na ação e que os outros ganharão
individualmente se alcançarem uma solução negociada
• Os empreendedores institucionais se utilizam de táticas e habilidades
particulares de comunicação, como: (1) Definição de agenda (parâmetros da
discussão); (2) persuasão dos atores para que eles acreditem que estão no
comando; (3) Convencimento de um número suficiente de pessoas acerca
de uma determinada situação e mantê-la estável na “mesa; (4) alianças com
as pessoas que tem menos opções ou isolamento de atores muito
divergentes e difíceis de lidar; (5) Reunião de um vasto leque de
argumentos que traduzam os interesses das diversas partes envolvidas

Contribuição para análise dos resultados
• Compreender se os empreendedores institucionais se utilizam de alguma
habilidade social (táticas, estratégias, discursos) para mobilizar a
cooperação e a coalizão política na definição de regras, identidades e
objetivos aceitáveis e legítimos que sejam capazes de promover um
processo de coprodução do bem público entre os distintos atores sociais
participantes do CODETER da Serra Catarinense.
• Identificar os empreendedores institucionais no NG do CODETER e como
eles mobilizam, articulam recursos e formam parcerias com outras
entidades para execução das ações deliberadas no Colegiado
• Analisar a capacidade de persuasão e argumentação retórica dos
empreendedores institucionais identificados para articular acordos e
coalizões políticas, para difundir idéias que sejam aceitas e apoiadas pela
maioria dos participantes do Colegiado, e para organizar e reorganizar os
interesses de múltiplos grupos na tentativa de encontrar uma definição de
interesse coletivo.

TERRITÓRIO DA SERRA CATARINENSE

AMBIENTE
GERAL DO
“CASO”

É composto por 18 municípios e 02 microrregiões (Lages e São Joaquim),
2
abrangendo uma área total de 16.085 Km , representando aproximadamente
17% da superfície de Santa Catarina. Possui numa população de 286.291,
sendo que Lages concentra 55% da população total (156.737).
Alta concentração de terras com agricultores não familiares (80,6%)
(grandes latifúndios). Histórico marcado pelos fazendeiros de gado ocupando a
região na época colonial e da exploração predatória da araucária entre a
década de 1940 e 1970.
Serra Catarinense também é uma das regiões mais pobres do estado.
Maioria dos Municípios com Índices de IDH mais baixos do estado. Êxodo rural
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é um dos problemas mais graves da região causado em grande parte pela crise
do “ciclo da madeira” (esgotamento das reservas e proibição do corte da
araucária).
74% dos estabelecimentos agropecuários da região são de agricultores
familiares, sendo que 33% do total dos estabelecimentos possuem áreas com
até 10 hectares (público mais carente e prioritário).

CODETER SERRA CATARINENSE
Constituído por 116 membros titulares e 80 membros suplentes, composto
de forma paritária por representantes do Estado e da sociedade civil. Cada
município possui 5 representantes da sociedade civil e 5 representantes
governamentais, sendo 3 efetivos e 2 suplentes de cada grupo de
representantes. Representantes do Governo são indicados e da Sociedade Civil
eleitos em assembléia pública. A cada 2 anos renova-se a composição do
Colegiado. Estrutura-se da seguinte forma: Plenária Geral (instância máxima do
Colegiado); Plenária Regional (formada pelos representantes municipais de
cada microrregião); Plenária Municipal (representantes de cada município);
Núcleo técnico (formado 11 membros escolhidos pelo NG); Núcleo Gestor (são
eleitos pela Plenária Geral, possui papel diretivo na implementação das
iniciativas territoriais); Comissões setoriais (instauradas quando necessária pelo
NG ou Plenária Geral)

NUCLEO GESTOR
Público alvo da pesquisa: 52 membros, 26 efetivos e 26 suplentes, sendo 01
efetivo e 01 suplente de cada município e mais 08 de cada microrregião,
organizados de forma paritária entre Governo e Sociedade Civil. Fazem parte
do NG também 01 articulador territorial contratado pela entidade proponente do
convênio com MDA (VIANEI) e 01 articulador estadual contratado pelo MDA.
Compete ao Núcleo Gestor: a) coordenar as ações definidas pela Plenária
Geral do Colegiado Territorial; b) articular segmentos sociais, agentes
institucionais e políticas públicas para a construção e implementação do
desenvolvimento territorial; c) convocar as reuniões, definindo a pauta das
mesmas; d) convocar Plenárias Extraordinárias quando necessário; e) instalar
as Comissões Setoriais, conforme deliberar as Plenárias; f) definir uma ordem
de prioridade aos projetos apresentados a Plenária Geral, caso não haja
consenso entre os membros

LEITURAS
RELEVANTES

• ABRAMOVAY, R. Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão, 1998
• FLIGSTEIN, Neil. Habilidade social e a teoria dos campos. In: MARTES,
Ana Cristina B. (org.). Redes e sociologia econômica, 2009.
• GOHN, M. G. Teoria dos movimentos Sociais Paradigmas Clássicos e
Contemporâneos, 2007
• SALM, José F. e MENEGASSO, Maria E. Proposta de modelos para a
Coprodução do bem público a partir das tipologias de participação. 2010.
• CAZELLA, A; CARRIÈRE, J. P. Abordagem introdutória ao conceito de
desenvolvimento territorial. In: Caderno EISFORIA, Desenvolvimento
Territorial Sustentável – Conceitos, experiências e desafios teóricometodológicos. 2006.
• MATTEI, L; LINS, H. N. (ORGs), A socioeconomia catarinense: cenários e
perspectivas no inicio do Séc. XXI
• ANDION, M. C. Atuação das Ongs nas dinâmicas de desenvolvimento
territorial sustentável no meio rural de Santa Catarina: Os casos da APACO,
do Centro Vianei de Educação Popular e da AGRECO. 2007.

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA DE CAMPO
PARTICIPANTES
DA PESQUISA

MEMBROS EFETIVOS NG 2011/2013
Município
Anita Garibaldi

Repr
Soc.

Entidade Municipal representada
STR

206

Bocaina do Sul Gov.
Prefeitura
Bom Jardim da
Soc.
STR
Serra
Bom Retiro
Gov.
Epagri Municipal
Campo Belo
Gov.
Epagri Municipal
do Sul
Capão Alto
Gov.
Prefeitura
Cerro Negro
Soc.
ADM Sagrado
Correia Pinto
Soc.
Assentamento 25 de março
Lages
Soc.
ACRO
Otacílio Costa
Gov.
Prefeitura
Palmeira
Soc.
Associação de Moradores
Painel
Soc.
STR
Ponte Alta
Soc.
Sem representante
Rio Rufino
Gov.
Epagri Municipal
São Joaquim
Gov.
Epagri Municipal
São José do
Soc.
ACROSAMP
Cerrito
Urubici
Gov.
Prefeitura
Urupema
Gov.
Prefeitura
MEMBROS SUPLENTES NG 2011/2013
Município
Repr Nome/entidade representada
Anita Garibaldi Gov.
Prefeitura
Bocaina do Sul Soc.
CMDR
Bom Jardim da
Gov.
Prefeitura
Serra
Bom Retiro
Soc.
STR
Campo Belo
Soc.
STR
do Sul
Capão Alto
Soc.
ADM Fonte de Esperança
Cerro Negro
Gov.
Prefeitura
Correia Pinto
Gov.
Sem Representante*
Lages
Gov.
Prefeitura
Otacílio Costa
Soc.
STR
Palmeira
Gov.
Epagri
Painel
Gov.
Câmara Vereadores
Ponte Alta
Gov.
Sem representante*
Rio Rufino
Soc.
Sem representante*
São Joaquim
Soc.
STR
São José do
Gov.
Prefeitura
Cerrito
Urubici
Soc.
Associação Renascer
Urupema
Soc.
STR
ENTIDADES REGIONAIS DO NÚCLEO GESTOR 2011/2013
Repr
Entidade Representada
Soc.
UNIPLAC
Soc.
Centro Vianei
Soc.
Amures
Soc.
Ecoserra
Gov.
IFSC LAGES
Gov.
SDR Lages
Gov.
Epagri Regional São Joaquim
Gov.
Epagri Regional Lages
Soc.
FETRAF
Soc.
Astraplans
Soc.
Cáritas
Soc.
FAESC
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Gov.
Gov.
Gov.
Gov.

COORDENAÇÃO
DO NG 2011/2013
LOCAL DA
PESQUISA

PESSOAS
IMPORTANTES
PARA CONTATO

SDR São Joaquim
IFSC Urupema
CISAMA
UDESC/CAV

Centro VIANEI, EPAGRI REGIONAL LAGES e SÃO JOAQUIM,
AMURES, UNIPLAC, STR Anita Garibaldi e IFSC LAGES
LAGES/SC
AMURES (reuniões do Núcleo Gestor) / Centro de Formação
Católica (Plenária Geral e reuniões do Núcleo Gestor)
Assessor Estadual/MDA (Serra Catarinense e outros território),
Assessor Estadual/MDA (outros territórios), Delegado MDA/SC,
(Ex) Articulador territorial da CIAT Planalto Catarinense,
Secretário Adjunto da SAR, Presidente da Epagri e Diretor de
extensão rural da Epagri.
TIPO

CRONOGRAMA
DA COLETA DE
DADOS

Observação
Direta
Observação
Direta
Observação
Direta
Observação
Direta
Observação
Direta
Observação
Direta
Observação
Direta
Entrevista
Entrevista

Questionário

EVENTO/LOCAL

Março/2011

Reunião NG / Amures

Abril/2011

Reunião NG / Amures

Junho/2011

Plenária Geral / Católica

Julho/2011

Reunião NG / Católica

Setembro/2011

Reunião NG / Católica

Novembro/
2011
Dezembro
/
2011
Setembro/2011
Novembro
e
Dezembro/
2011
Novembro
e
dezembro/ 2011

Reunião NG / Católica
ALESC e MDA / Fpolis
Reunião NG / Católica, Epagri Lages e
Fpolis e MDA/Fpolis
Reunião do NG de Nov/11 e Dez/11.
Envio para os membros do NG do
CODETER que não compareceram por
email.

NOME

LOCAL

DATA/HORA

A , B e
47
C
A, B e C

MAPA/São
José
ALESC/Fpolis

Representante do Centro
VIANEI
Representante da Amures

A, B e C

UFSC/Fpolis

A, B e C

Amures/Lages

Representante
Epagri
Regional Lages
Representante da Prefeitura
São Jose do Cerrito
Representante da Prefeitura

A, B e C

Epagri/Lages

A, B e C

Católica/Lages

A, B e C

Católica/Lages

11/10/201114:00hrs
17/09/2011–
12:00hrs
16/11/2011
–
13:30hrs
31/10/2011 –
16:00hrs
31/10/2011 –
13:30hrs
1/11/2011 –
12:30hrs
1/11/2011 –

Assessor Estadual
Catarinense)
Assessor Territorial

AGENDA DAS
ENTREVISTAS

45

Sobre o Empreendedor Institucional
Sobre a Ação Coletiva
47
Sobre o Contexto Institucional
46

DATA

Reunião NG / Amures

Tipo
(Serra

45

46
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Urupema
(Ex) articulador territorial da
CIAT Planalto Catarinense
Gerente Regional de Lages

AeC

UDESC/Fpolis

C

Epagri/Lages

Delegado MDA/SC

C

MDA/Fpolis

Assessor Estadual (outros
territórios de SC)
Diretor de extensão da
Epagri
Secretário Adjunto da SAR

AeC

MDA/Fpolis

C

Epagri/Fpolis

C

SAR/Fpolis

•
•
•
•
•
•

RECURSOS
MATERIAIS
NECESSÁRIOS
PARA COLETA
DOS DADOS

PROCEDIMENTO
PARA
PROTEÇÃO DOS
PARTICIPANTES

15:00hrs
29/10/201109:00hrs
13/12/2011 18:00hrs
17/11/201108:00hrs
10/11/2011 09:30hrs
18/11/2011 –
10:00hrs
1/12/2011 –
09:30hrs

Notebook
Gravador Digital
Caderno de anotações
Roteiro de entrevistas
Lápis, borracha e caneta
Local silencioso para realização das entrevistas (sala na
AMURES)

a) Obter consentimento formalizado de que todos os envolvidos estão
participando de forma voluntária (por escrito)
b) Informar os riscos e condições associadas à pesquisa
c) Não utilizar nomes pessoais (ex: entrevistado A, B ou C)
d) Proteger a privacidade e confidencialidade dos participantes

QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO
(Orientação para o pesquisador)
NÍVEIS DA QUESTÃO

QUESTÕES
Quais são as habilidades sociais (táticas ou
habilidades
comunicativas)
utilizadas
para
mobilizar a cooperação na definição de regras,
identidades e objetivos que sejam aceitáveis e
legítimos pelos distintos atores participantes?
Que estratégias são utilizadas para mobilização da
coprodução do bem público?

Sobre o
empreendedor
institucional

Sobre a Ação coletiva

Como criam acordos e coalizões políticas entre
grupos
de
interesses
distintos
(municípios
politicamente rivais, projetos que beneficiam
somente uma Microrregião Lages ou SJ)?
Quem são os Empreendedores Institucionais?
Qual é a sua rede de relações sociais dentro e fora
do território? Qual é a sua trajetória de vida
(experiência profissional e pessoal) que o levou a
chegar ao CODETER?
Qual é o significado do grupo sobre
Desenvolvimento Rural?
Quais são as motivações principais para se

FONTES DE
EVIDÊNCIA
- Entrevista (A)
-Observação
Direta: Reunião
NG e Plenária
Geral
- Entrevista (A)
Observação
Direta: Reunião
NG e Plenária
Geral
- Entrevista (A)
Observação
Direta: Reunião
NG e Plenária
Geral
- Entrevista (A)
Observação
Direta: Reuniões
NG
-Entrevista (B)
-Entrevista (B)
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organizar coletivamente?

Qual é a identidade coletiva comum do
CODETER?
Qual o tipo de participação e grau de coprodução
que o CODETER oportuniza?
Para que diversidade de atores o CODETER
permite acesso?

- Questionário
Observação
Direta
-Entrevista (B)
Questionário
Observação
Direta:
Reunião NG e
Plenária Geral

Qual é o grau de envolvimento dos atores -Entrevista (B)
participantes com os problemas públicos e - Questionário
seu poder de deliberação (tomada de
decisão)?
Quais os principais conflitos existentes no Entrevista (B)
CODETER?
Que experiências colaborativas podem
ser percebidas no Colegiado?
Quais são os recursos, regras e convenções que
regulam as interações e práticas sociais no
CODETER analisado?

Quais variedades de conexões (redes de relações
sociais) o CODETER produz?
Quais são os facilitadores e limitadores para
mobilização de um processo de coprodução?

Sobre o Contexto
Institucional

Como ocorreu a Implantação e Consolidação do
CODETER da SERRA CATARINENSE
Qual é o papel dos assessores estaduais e
territoriais no fortalecimento do CODETER e quais
as suas qualidades necessárias?
Qual é o papel do CODETER nas dinâmicas de
desenvolvimento rural do Território?

Observação
Direta: Reunião
NG e Plenária
Geral
Pesquisa
documental
- Entrevista (C)

Observação
Direta: Reunião
NG e Plenária
Geral
Pesquisa
documental
- Entrevista (C)
- Entrevista (C)

- Entrevista (C)
- Questionário

GUIA PARA O RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE CASO
CONTEXTO E TRAJETÓRIA DO CODETER
- Descrever e analisar, de forma densa e detalhada, como ocorreu a
implantação e consolidação do CODETER no território da Serra
Catarinense

ESBOÇO DO QUE SE
ESPERA SER
ALCANÇADO

PAPEL DOS EMPREENDEDORES INSTITUCIONAIS
- Identificar se existem empreendedores institucionais no CODETER
analisado, caracterizando a sua rede de relações sociais.
- Compreender se os condutores do processo (empreendedores
institucionais) se utilizam de alguma estratégia e habilidade social para
mobilizar a cooperação dos atores na construção de significados
coletivos
- Elaborar uma proposta estratégica com uma relação das habilidades
sociais (conduta, postura, atitude, táticas, discursos e argumentação
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retórica) necessárias para facilitação do processo de coprodução entre
o Estado, as Organizações da Sociedade Civil e os Movimentos Sociais
nas reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação de
programas e projetos de DTS nos territórios de estado de Santa
Catarina.
- Propor a (re) introdução do papel dos articuladores territoriais,
responsáveis pela Integração do processo de pesquisa e extensão
entre as Gerencias Regionais, Centro de Treinamento e Estação
Experimental da Epagri. Incentivar o uso de habilidades sociais para
promover reuniões de planejamento nas regiões, envolvendo a
participação das organizações e movimentos da sociedade civil.

AÇÃO COLETIVA E A COPRODUÇÃO DO BEM PÚBLICO

- Descrever e analisar os elementos constitutivos da ação coletiva do
CODETER (regras, recursos, padrões de concertação, identidade,
objetivos, motivações, facilitadores e limitadores, significado da ação)
- Descobrir se o NG do CODETER compartilha de uma identidade
única, principalmente em relação aos representantes dos municípios da
SDR de Lages e São Joaquim
- Descrever e interpretar como ocorre a dinâmica de participação no
CODETER (Grau de participação e coprodução).

LIMITES E PERPECTIVAS DO CODETER NO TERRITÓRIO
- Avaliar o papel do CODETER como instância de deliberação legítima
e reconhecida pela diversidade de atores territoriais, governamentais
(MDA, Epagri, SAR e SDR) e da Sociedade Civil (membros do NG), no
Território da Serra Catarinense
- Identificar a variedade de redes de relações sociais que o CODETER
da Serra Catarinense possui com outras entidades, associações e
órgãos do governo para articulação de recursos e execução das ações
deliberadas no Colegiado
- Quais são as oportunidades e limites identificados para fortalecimento
do CODETER e mobilização de um processo de coprodução no
CODETER analisado

FORMATO DO
DOCUMENTO
PÚBLICO DESTINADO
USO DE OUTRA
DOCUMENTAÇÃO OU
INFORMAÇÃO
BIBLIOGRÁFICA

Dissertação de Mestrado; Artigo científico
UDESC, MDA, CODETER SERRA CATARINENSE, EPAGRI e
EMBRAPA
PTDRS (2007 e 2011), Plano Safra Territorial, Orientações da
SDT/MDA, Regimento Interno CODETER, Relatórios de Consultoria
VIANEI e CIAT Planalto Catarinense, Projetos Territoriais, Atas de
reunião do NG, Plenária Geral e Oficinas territoriais.
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Sobre a Ação Coletiva no Núcleo Gestor

Do Contexto
Institucional

Do Individuo

Do Núcleo Gestor

ENTREVISTA (tipo A)
- Habilidades Sociais, (táticas e
habilidades comunicativas) para
mobilizar a cooperação;
- Estratégias utilizadas para
mobilização da coprodução no
CODETER
- Empreendedor Institucional e a
sua rede de relações sociais de
dentro e fora do território
-Trajetória de vida (experiências
pessoais e profissionais)
OBSERVAÇÃO
- Características do
Empreendedor Institucional
- Comportamento e atitude
individual
- Habilidades Sociais (táticas e
discursos)
QUESTIONÁRIO
- Atores que facilitam a
cooperação
do
grupo
na
construção coletiva do território
ENTREVISTA (tipo B) e
QUESTIONÁRIO
- Identidade coletiva comum
–
Interesses
e
Objetivos
coletivos/grupais
(causas
comuns)
Significado
de
Desenvolvimento Rural
Motivações
principais
(interesses + causas comuns)
- Senso de pertencimento com o
Território
- Empenho para resolução dos
problemas territoriais
- Grau de participação dos
atores e seu poder de
deliberação
- Representação do universo
das entidades do mundo rural
- Experiências Colaborativas
- Conflitos existentes

OBSERVAÇÃO
- Acordos e Coalizão
política
- Disputas políticas
- Negociação
- Indução / cooptação
Comportamentos
cooperativos
- Alianças ou Isolamento
de indivíduos/grupos
- Criação de novas
Identidades e/ou regras
legítimas

ENTREVISTA (tipo
C)
-Papel do articulador
territorial e estadual
(MDA)
- Qualidades
necessárias
- Forma de seleção e
contratação
- Capacitação

OBSERVAÇÃO
- Diversidade de atores
- Recursos, regras e
convenções
da
ação
coletiva
- Tipo de participação e
Grau de coprodução

PESQUISA
DOCUMENTAL
Políticas
e
Orientações
da
SDT/MDA
para
implantação
de
institucionalidades
territoriais
Resolução
do
CONDRAF
Chamada
para
projetos MDA
- artigos científicos,
teses e dissertações
sobre o tema
- Contrato de repasse
MDA

PESQUISA
DOCUMENTAL
- Atas de Reunião do NG
- Lista de Presença do NG
- Regimento Interno

DIMENSÃO DE ANÁLISE

Sobre o Individuo (empreendedor institucional)

FONTE DA COLETA DE DADOS

Sobre o Contexto Institucional
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ENTREVISTA (Tipo C)
- Variedade de conexões do
CODETER com órgãos de
governo e outras instâncias de
planejamento e deliberação do
desenvolvimento rural (CMDR,
CEDRS,
CONDRAF
SAR,
EPAGRI
e
SDT/MDA)
e
entidades do território (rede
ECOVIDA, FETRAF, FAESC e
etc.)
para
articulação
de
recursos e execução dos
projetos deliberados (bem como
para transformação do Território
Rural
em
Território
da
Cidadania)
- Implantação e Consolidação do
CODETER
da
SERRA
CATARINENSE

OBSERVAÇÃO
Facilitadores
e
Limitadores do processo
da Coprodução
PESQUISA
DOCUMENTAL
- Atas de Reunião NG e
Plenária Geral
- PTDRS
- Projetos Territoriais
- Lista de presença das
oficinas territoriais
- Relatórios das Oficinas
Territoriais

ENTREVISTA (tipo
C)
Importância
e
reconhecimento
do
CODETER
como
instituição legítima do
DTS do Território
(SDR, SAR, Epagri e
MDA)
PESQUISA
DOCUMENTAL
- Censo agropecuário
2006
- IBGE 2010
Políticas
da
SDT/MDA
- Teses, dissertações
e artigos sobre o
tema e objeto de
pesquisa
- Relatórios de
Consultoria (VIANEI )
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APÊNDICE 2 – PROTOCOLO DE ENTREVISTAS
FUNÇÃO

Assessor Estadual do MDA, consultor territorial e organizador
das ações do CODETER da Serra Catarinense e de outros
territórios do estado de Santa Catarina.
Assessor Territorial contratado pelo Centro VIANEI para
assessorar metodológica, técnica e operacionalmente o
Colegiado Territorial.
Representante da Epagri Regional de Lages
Representante da Prefeitura de São José do Cerrito
Secretária da Saúde do município. Empregada efetiva da
Epagri (à disposição da prefeitura).
Representante Regional do Centro VIANEI

Representante Regional da Amures. Secretário executivo
Representante da Prefeitura de Urupema. Secretário da
Agricultura do município.

DATA/HORA
11/10/2011
13h00min
MAPA - SFA
São José/SC
17/09/2011
12h00min
Alesc/Fpolis
31/10/2011
13h30min
Epagri/Lages
01/11/2011
12h30min
Católica/Lages
16 /11/2011
13h30min
CCA/UFSC Fpolis
31/10/2011
16h00min
AMURES/Lages
01/11/2011
13h30min
Católica/Lages

(Ex) Articulador territorial contratado pelo Centro VIANEI para
29/10/2011
assessorar tecnicamente e metodologicamente as atividades
09h00min
de gestão participativa do processo de DTS no âmbito da UDESC/Fpolis
CIAT do Planalto Catarinense
Delegado do MDA em Santa Catarina

17/11/11
08h30min
MDA/Fpolis

Assessor Estadual de outros Territórios Rurais e do Território
da Cidadania de Santa Catarina. Também exerceu a função 10/11/11
09h30min
de consultor estadual, contratado pela SDT/MDA, na época da MDA/Fpolis
implantação da CIAT do Planalto Catarinense.
13/12/2011
18h00min
Epagri/Lages
Diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri. 18/11/11
10h00min
Representante da Epagri no CEPRONAF
Epagri/Fpolis
Secretário Adjunto da SAR. Secretário Executivo do Conselho 1/12/11
09h30min
Estadual do PRONAF
SAR/Fpolis

Gerente Regional da Epagri de Lages
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QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O PESQUISADOR

TIPO

PERGUNTAS

ENTREVISTAS TIPO A
SOBRE O
EMPREENDEDOR
INSTITUCIONAL

Quem são os Empreendedores Institucionais? Qual é a sua rede de
relações sociais dentro e fora do território?
Que estratégias são utilizadas para mobilização da coprodução do
bem público?
Quais são as habilidades sociais (táticas ou habilidades
comunicativas) utilizadas para mobilizar a cooperação na definição de
regras, identidades e objetivos que sejam aceitáveis e legítimos pelos
distintos atores participantes?
Como criam acordos e coalizões políticas entre grupos de interesses
distintos?
Qual é o significado do grupo sobre Desenvolvimento Rural?
Quais são as motivações principais para se organizar coletivamente?
Qual é a identidade coletiva comum do CODETER?

ENTREVISTAS TIPO B
SOBRE A AÇÃO
COLETIVA

Qual é o grau de envolvimento dos atores participantes com os
problemas públicos e seu poder de deliberação (tomada de decisão)?
Qual o tipo de participação e grau de coprodução que o CODETER
oportuniza?
Para que diversidade de atores o CODETER permite acesso?
Quais os principais conflitos existentes no CODETER?
Que experiências colaborativas podem ser percebidas no Colegiado?
Quais são os facilitadores e limitadores para mobilização de um
processo de coprodução?
Quais variedades de conexões (redes de relações sociais) o
CODETER produz?

ENTREVISTAS TIPO C
SOBRE O CONTEXTO
INSTITUCIONAL

Como ocorreu a Implantação e Consolidação do CODETER da
SERRA CATARINENSE
Qual é o papel dos assessores estaduais e territoriais no
fortalecimento do CODETER e quais as suas qualidades necessárias?
Qual é o papel do CODETER nas dinâmicas de desenvolvimento rural
do Território?

QUESTÕES PARA OS ENTREVISTADOS TIPO A
DIMENSÃO
INDIVIDUAL

PERGUNTAS
1) Qual é a sua trajetória de vida (experiência pessoal e profissional) que
lhe levou a chegar ao CODETER? Quais são as principais relações
sociais que você mantém dentro e fora do território? Com quais

EMPREENDEDOR
INSTITUCIONAL E
SUA REDE DE
RELAÇÕES SOCIAIS

instituições ou pessoas-chave você dialoga para articulação de recursos
e execução das ações deliberadas no Colegiado?
2) Você conseguiria identificar alguém do Colegiado que tem o perfil de
empreendedor institucional? Quais são os atores principais do NG que
mobilizam a cooperação do grupo na construção coletiva do território
(facilitam acordos e negociação de propostas que sejam aceitáveis e
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legítimas para os distintos representantes do Colegiado).
3) Como é feito o acompanhamento da implementação dos projetos no
território? Após a aprovação em plenária, de que maneira você articula
para o projeto realmente acontecer? Qual o seu papel nessa
articulação? Que diferença você faz em relação a isso? Descreva uma
experiência

em

(financeiramente

que
e

você

foi

politicamente)

importante
da

para

implantação

articulação

dos

projetos

aprovados pelo CODETER.

HABILIDADE SOCIAL

4) Você já se utilizou de alguma tática, habilidade comunicativa ou
metodologia para facilitar a gestão do conflito entre os distintos grupos
participantes do CODETER? Descreva alguma experiência em que você
foi crucial para gerenciar os diferentes interesses e para mobilizar
acordos e comportamentos cooperativos entre os membros do
Colegiado. Porque você acha que teve um papel crucial?
5) Como você lidou com situações nas quais os representantes não
ACORDOS E
COALIZÕES
POLÍTICAS

chegavam a um acordo a respeito de alguma deliberação/proposta do
Colegiado? Você poderia me dar um exemplo de uma situação que
você enfrentou um conflito e qual foi seu posicionamento diante dele?
6) Você já se utilizou de alguma estratégia para mobilizar uma maior

ESTRATÉGIAS DE
COPRODUÇÃO DO
BEM PÚBLICO

participação, diálogo e compartilhamento de responsabilidades e
poderes entre os membros do CODETER (Sociedade Civil X Estado) na
construção de ações/projetos territoriais?

QUESTÕES PARA OS ENTREVISTADOS TIPO B:
DIMENSÃO AÇÃO
COLETIVA
SIGNIFICADO DE

PERGUNTAS
1) O que você entende por desenvolvimento rural? Você acha que esse
entendimento é compartilhado e compreendido por todos os membros

DESENVOL. RURAL

do NG?
2) O que leva a sua instituição a participar do CODETER? Qual é o

MOTIVAÇÕES

interesse/objetivo que sua instituição teria para estar participando e se

PRINCIPAIS

envolvendo no Colegiado? Você acredita que exista algum objetivo que
seja comum/partilhado por todas as instituições presentes, ou não?
3) O recorte territorial do CODETER envolve as regiões de Lages e São
Joaquim. Esse recorte reflete a IDENTIDADE DO TERRITÓRIO? Você
acha que existam coisas em comum entre os municípios que compõe

IDENTIDADE

essas

COLETIVA COMUM

duas

regiões

(características

culturais,

políticas

e

socioeconômicas)? Isso se expressa nos projetos que o CODETER tem
proposto?
4)

Como os problemas territoriais são considerados nos projetos
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apresentados no CODETER (e não somente os problemas do
município, microrregião ou entidade)? Quais são as principais
necessidades/demandas das duas microrregiões que compõe do
território? Você acha que essas necessidades são consideradas na
elaboração dos projetos? De que maneira?
DIVERSIDADE DE

5) Como foram escolhidas as representações do CODETER? Você

ATORES

considera que essa escolha foi democrática e que estimula a
participação e a diversidade de atores?

TIPO DE

6) Na sua visão, quem participa mais no Núcleo Gestor, e por quê? A

PARTICIPAÇÃO E

participação, no geral, é mais passiva ou ativa?

COPRODUÇÃO
CONFLITOS

7) Quais os principais conflitos que você observa no CODETER? Como
eles são tratados?
8) Você poderia me descrever alguma experiência em que os membros do

EXPERIÊNCIA

CODETER da Serra Catarinense tiveram que colaborar entre si para

COLABORATIVA

viabilizar um projeto ou decisão? O que você acha que foi essencial
para essa colaboração acontecer?

GRAU DE

9)

Qual é seu papel no CODETER? Como você desempenha o seu

ENVOLVIMENTO

papel? Como você vê a sua participação? Como retorna o que

COM OS

acontece no CODETER para instituição que você representa? Como

PROBLEMAS

você busca exercer influência nos rumos do CODETER?

PÚBLICOS

QUESTÕES PARA OS ENTREVISTADOS TIPO C:
DIMENSÃO
INSTITUCIONAL

PERGUNTAS
1) Você pode falar sobre a implantação do CODETER no território?
Você conhece como foi implantado e para que foi implantado o
CODETER?
2) Como foram definidos os membros iniciais da CIAT, quem são
eles? Qual a relação entre eles?

IMPLANTAÇÃO E

3) A partir do mapeamento realizado no município, como foi escolhido

CONSOLIDAÇÃO DO

quais

CODETER DA SERRA

convidadas todas as entidades mapeadas para as oficinas

CATARINENSE

representantes

participariam

inicialmente?

Foram

territoriais?
4) Como ocorreu a participação dos atores nesse período inicial?
Havia muita ou pouca adesão?
5) Como

foi

escolhida

a

entidade

proponente

e

executora

inicialmente? Foi por eleição em Plenária, indicação ou edital
público?
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6) Como foi construído o diagnóstico e o PTDRS do território
inicialmente, e quem participou? E o atual? Como foram definidos
os eixos estratégicos?
7) Quais os principais projetos implementados e que resultados eles
geraram para o território? Como eles se relacionam com os
desafios apontados no território?
8) Existem projetos que foram aprovados e liberados recursos, porém
por conta de algum problema não foram efetivamente executados?
9) Como o CODETER da Serra Catarinense se relaciona com outras
instituições de dentro e fora da região (órgãos governamentais,
entidades, associações e instâncias de planejamento e execução
de políticas de DTS)? Como você vê essa interação ?
VARIEDADE DE
CONEXÕES SOCIAIS

10) Você sabia que existe uma articulação para transformar o
Território Rural da Serra Catarinense em Território da Cidadania?
Acha que será efetivado?
11) Como a Serra Catarinense está se articulando para transformação
do Território Rural da Serra Catarinense em Território da
Cidadania? O que está sendo feito para alcançar este objetivo?
Cite algumas estratégias utilizadas para este propósito.
12) Quais são as competências e habilidades necessárias para

O PAPEL DO ASSESSOR
TERRITORIAL E
ESTADUAL

função?
13) Como são escolhidos os assessores territoriais e estaduais
(MDA)? Você pode descrever o processo de seleção deles?
14) É realizada alguma capacitação (por parte do MDA, estado ou
território) para esses articuladores dos Colegiados?

LIMITADORES E
FACILITADORES DA
COPRODUÇÃO DO BEM
PÚBLICO

15) Quais desafios que você já enfrentou no processo de gestão
coletiva do território? Descreva uma experiência de dificuldade que
você teve para: execução das ações deliberadas no Colegiado;
para organização do espaço de participação; e promover a
coordenação e a cooperação dentro do CODETER.
16) Na sua visão, qual é o papel do CODETER no Território da Serra
Catarinense?

PAPEL DO CODETER NAS
DINÂMICAS DE
DESENVOLVIMENTO DO
TERRITÓRIO

Houve

desenvolvimento

rural

alguma
da

mudança

região

após

na
a

dinâmica

de

implantação

do

CODETER? Caso exista, cite a principais.
17) Existe alguma relação dos projetos e ações deliberados no
CODETER da Serra Catarinense com as ações da sua entidade
no território? Você conhece o conteúdo do PTDRS? Você utiliza
esses dados de algum modo na sua organização?
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO
No intuito de dar sequencia a fase de coleta dos dados da pesquisa,
solicitamos aos senhores (as) membros do Núcleo Gestor que preencham as
questões abaixo. O foco deste questionário consiste em compreender “como” e
“porque” os indivíduos se reúnem no CODETER da Serra Catarinense. As
informações recolhidas com os senhores (as) servirão para complementar os dados
coletados na observação direta das reuniões e nas entrevistas individuais com
algumas pessoas selecionadas do CODETER e do contexto institucional que o
mesmo se insere.
Esclarecemos que será protegida a privacidade e confidencialidade dos
participantes da pesquisa. Não serão utilizados no trabalho os nomes pessoais dos
participantes. As informações coletadas servirão, basicamente, para fins estatísticos.
Nome (opcional):_____________________________Sexo: (

) Masculino (

)

Feminino
1) Qual é a sua faixa etária?
a) ( ) 20 a 29 anos
b) ( ) 30 a 39 anos
c) ( ) 40 a 49 anos
d) ( ) 50 a 59 anos
e) ( ) acima de 60 anos
2) Quem você representa?
a) ( ) Assentamentos
b) ( ) Associação ou Organização da Sociedade Civil
c) ( ) EPAGRI
d) ( ) Câmara de Vereadores
e) ( ) CMDR
f) ( ) Instituição de Ensino
g) ( ) Prefeitura ou Secretaria Municipal
h) ( ) Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR
i) ( ) Sindicato dos Trabalhadores Rurais
j) ( ) Outros:____________________________________

3) A instituição que você representa incentiva a sua participação nas
reuniões do CODETER?
( ) SIM

( ) NÃO
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Caso a resposta seja positiva, de que maneira? (nesta pergunta é permitido
marcar mais de uma opção).
a) ( ) Remunera o dia de trabalho
b) ( ) Disponibiliza veículo e/ou combustível
c) ( ) Paga a hospedagem
d) ( ) Paga a alimentação
e) ( ) Outros:_______________________________.
4) Com qual freqüência, aproximadamente, você compareceu às reuniões
do Núcleo Gestor do CODETER Serra Catarinense no ano de 2011?
a) ( ) até 1/4 das reuniões que foi convidado
b) ( ) até 2/4 das reuniões que foi convidado
c) ( ) até 3/4 das reuniões que foi convidado
d) ( ) Todas as reuniões que foi convidado
5) Em quantas reuniões que você participou foram decididas questões
importantes para o território?
a) ( ) Nenhuma
b) ( ) Algumas
c) ( )Todas
6)

Qual público participa mais “ativamente” (expondo suas opiniões) nas
reuniões do CODETER da Serra Catarinense?
a) ( ) Sociedade civil
b) ( ) Estado
c) ( ) Não tem diferença

7) Dentre as descrições abaixo, qual mais se aproxima do papel principal
do CODETER, em sua opinião?
a) ( ) Debater e promover a articulação das políticas públicas rurais.
b) ( ) Elaborar, executar e monitorar projetos de desenvolvimento rural.
c) ( ) Construir e disseminar o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural
Sustentável – PTDRS.
d) ( ) Decidir sobre a destinação dos recursos do PROINF.
e) ( )
Outro:____________________________________________________.
8) O mapa do território do CODETER Serra Catarinense envolve as
microrregiões de Lages e São Joaquim. Você acha que existam
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características (políticas, culturais e/ou sócio-econômicas) em comum
entre os municípios que compõe essas duas regiões?
( ) SIM
( ) NÃO
Caso a resposta seja negativa, justifique:
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
9) Você considera que a escolha dos representantes do CODETER Serra
Catarinense (gestão 2011/2013) foi democrática?
( ) SIM

( ) NÃO

10) As representações atuais do CODETER Serra Catarinense contemplam
a diversidade social e política da sociedade civil organizada do
território.
( ) SIM

( ) NAO.

Caso a resposta seja negativa, cite algumas instituições que não estão
incluídas no CODETER da Serra Catarinense:
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
11) Houve alguma melhoria no território da Serra Catarinense após a
implantação do CODETER?
( ) SIM ( ) NÃO
Caso a resposta do item 12 seja positiva, cite as principais melhorias no
território:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
12) Qual é o motivo principal para você participar das reuniões do
CODETER?
a) ( ) Conseguir recursos do PROINF para seu município .
b) ( ) Colaborar com o objetivo/missão da Instituição que você representa.
c) ( ) Contribuir na resolução dos problemas do território.
d) ( ) Outros:_______________________________________
13) Você conhece o conteúdo do PTDRS da Serra Catarinense?
( ) SIM ( ) NÃO
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Caso a resposta seja positiva, você utiliza esses dados de algum modo na
sua organização?
( ) SIM ( ) NÃO
14) A instituição que você representa tem reconhecido as decisões do
CODETER no território.
( ) SIM ( ) NÃO
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APÊNDICE 4 - EIXOS ESTRATÉGICOS DO PTDRS DO PLANALTO
SERRANO CATARINENSE
Eixos

Geração de
trabalho e renda

Linhas de Ação

Programas/Projetos

1. Melhorar a fertilidade solo;
2. Apoio as
principais
cadeias
produtivas do território (vime, pinhão,
fruticultura,
ovinocultura,
maca,
batatinha, madeira, mel, erva mate, leite
olericultura, feijão, milho, moranga,
bovino de corte e piscicultura).
3. Articulação das políticas públicas
existentes, buscando ampliação de
mercado para os produtos rurais do
território;
4.Viabilizar os serviços de inspeção e
certificação para os produtos da
agricultura familiar;
5. Criar centros de armazenamento,
distribuição e/ou comercialização dos
produtos da agricultura familiar;
6. Viabilizar o acesso ao credito
produtivo e orientado para as linhas
estratégicas definidas pelo território
através de organizações dos próprios
atores locais;
7. Pesquisar e implementar sistemas
agro-florestais como alternativas de
renda para a agricultura familiar, a
exemplo
da
apicultura,
produtos
madeiráveis, criação de animais, etc.
8. Ampliar a agregação de valores aos
produtos da agricultura familiar;
9. Implementar pesquisa participativa
para avaliar a importância da alternativa
de diversificação e da produção para o
auto consumo
10.
Realizar
estudo
econômico
comparativo sobre alternativas de
rendas não agrícolas no meio rural (a
exemplo do turismo rural, artesanato,
agroindústrias, dentre outros).
11. Criar mais oportunidades para os
jovens permanecerem no campo/rural,
tais como o acesso a credito, dentre
outras políticas e oportunidades.
12. Fortalecimento da Agroecologia em
todas as suas dimensões como
alternativa ao modelo hegemônico

1. Melhoria do solo através de utilização
de calcário, adubação verde, rotação de
cultura e demais adubos orgânicos e
práticas conservacionistas;
2.1. Levantamento dos principais
entraves e definir ações estratégicas;
2.2. Melhoria das cadeias produtivas;
2.3.
Organização
dos
arranjos
institucionais de algumas cadeias;
3.1. Estabelecer parcerias com Consad,
cooperativas, PAA, prefeituras, SDR,
Fome Zero, Economia Solidaria, etc.
4.1. Certificação através da discussão
de grupos coletivos
(agroecologia).
4.2. Implementar o SUASA (Sistema
Único de Acompanhamento Sanitário
Agropecuário) no território.
4.3. Ampliar as parcerias com as
entidades
oficiais
de
Sanidade
Agropecuária.
5.1. Ampliar e fortalecer os projetos
existentes e novos (ECOSERRA,
dentre outros).
5.2. Banco de alimentos.
5.3. Organização da produção para
formação de estoques reguladores;
6. Credito Rural Orientado.
7. Pesquisa participativa.
8. Um programa de agroindustrializacão
para agregação de valor.
9. Idem.
10. Idem
11.1 Levantamento das demandas da
juventude para a esta região;
11.2. Um programa de formação e
capacitação e acompanhamento da
juventude.
11.3. Ampliar as articulações com
outros projetos territoriais (Terra
Solidária, Jovem Empreendedor Rural,
Educação do Campo, Turismo Rural,
Minha Primeira Terra, Cultura e
Esporte).
11.4. Estimular ações de gastronomia;
12.1 Ampliar as parcerias para
comercialização
dos
produtos,
articulando
as
organizações
da
sociedade civil e as políticas públicas
nas três instâncias institucionais;
12.2. Um programa de pesquisa e
produção articulado interinstitucional
(Epagri,
Universidades,
Governos,

223

13. Apoiar a formação e fortalecimento
de associações e cooperativas;
Associativismo e
Cooperativismo

Meio Ambiente

Intermunicipalidade

14.
Preservação,
recuperação,
conservação das matas ciliares.
15. Estimular o turismo e ecoturismo;
16. Realizar ações para regularização
da situação do Parque Nacional de São
Joaquim, Campo dos Padres e Coxilha
Rica com vistas a transformação em
Parques (Campos Naturais).
17. Ações de apoio a organização dos
atores
locais
com
vistas
ao
fortalecimento
do
processo
de
Desenvolvimento Territorial Sustentável;
18. Ampliar as formas de comunicação
das ações territoriais

19. Ampliar o processo de formação
para a cidadania;
20. Fortalecer educação do campo;
Formação
21. Articular as entidades públicas e da
sociedade civil para uma atuação em
ATER em forma multidisciplinar
22. Implementar e melhorar as
condições
de
moradia
(com
Infra-estrutura e saneamento básico, água, luz, acesso e
comunicação) com espaços de lazer,
serviços de
cultura, esporte, dentre outros;
23. Ampliar as formas de transporte no
apoio
território;
24. Regularização fundiária das terras
do território;
Fonte: PTDRS (2006)

Organizações).
12.3. Programa de sensibilização e
capacitação para agroecologia;
13.1. Programa de apoio a Gestão das
Associações e cooperativas;
13.2. Constituição de redes de
associações e cooperativas;
13.3. Estimular que as cadeias
produtivas principais se organizem em
associações e ou cooperativas, dentre
outras.
14. Produção de mudas de plantas
nativas;
15.1 Mapeamento e pesquisa sobre as
potencialidades
locais
para
o
ecoturismo e turismo;
15.2 Organização das demandas;
16. Idem
17.1 Ampliar e rever as parcerias com
todas as entidades representativas no
território (sociedade civil e poderes
públicos);
17.2. Definir estratégias para o controle
social;
18. Idem
19. Programa de formação para a
cidadania.
20. Adequação dos currículos escolares
as peculiaridades locais de forma que
se compreenda a importância do rural;
21. Idem
22. Idem
24. Articular com as políticas públicas
federais e interinstitucionais
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APENDICE 5 - RELAÇÃO DO CODETER DA SERRA CATARINENSE COM AS
PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES COM ATUAÇÃO REGIONAL E ESTADUAL QUE
REPRESENTAM O PÚBLICO RURAL NO TERRITÓRIO

a) AMURES
O CODETER possui uma forte ligação com a AMURES, que é uma referência
do ponto de vista da estruturação das prefeituras municipais. Atualmente, a
Associação é a entidade gestora do contrato de repasse do MDA com o CODETER.
Ela é responsável por elaborar o plano de custeio, organizar as oficinas e custear a
alimentação e combustível dos representantes. Para tanto, a associação
disponibiliza uma equipe administrativa e contábil para gerir o contrato. A Amures
também tem a atribuição de aproximar o Colegiado das prefeituras do território. Ela
faz um papel de interlocutora, divulgando as principais discussões e decisões do
CODETER para as prefeituras e vice-versa. O secretário executivo da AMURES
geralmente representa o CODETER nos eventos fora do território: reuniões do
CEPRONAF, eventos nacionais do MDA e em articulações políticas nos Ministérios.
A AMURES pauta a sua política agrícola e o seu trabalho agropecuário
realizado nos municípios a partir das decisões do Colegiado. Os eixos estratégicos e
as propostas do PTDRS são considerados no planejamento das ações da AMURES
e dos consórcios intermunicipais que gerencia. As prefeituras, por intermédio da
AMURES, utilizam o PTDRS como documento base para elaborar projetos para
solicitar recursos governamentais.
a) Centro VIANEI
O Centro VIANEI participa ativamente do Colegiado, desde a sua implantação
no território. Na época da CIAT, o Centro VIANEI era a entidade proponente. Hoje,
ele é a instituição responsável pela articulação territorial no CODETER. O VIANEI
ajudou na construção do PTDRS e o tem utilizado no planejamento de suas ações.
As informações do Plano são utilizadas para se elaborar um projeto, ou para fazer
uma justificativa para a solicitação de algo no território.
Além do papel de articulação territorial, o VIANEI também possui um
representante microrregional, eleito em Plenária. Esse representante presta contas,
internamente, de tudo que acontece dentro do Colegiado, por meio de reuniões a
cada duas semanas. Também presta contas aos grupos e associações do território,
por meio de Plenárias do núcleo de organizações que faz parte. O VIANEI participa
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da rede ECOVIDA, formada por um pouco mais de trinta organizações da sociedade
civil, divididas entre associações, grupos informais e cooperativas de agricultores
familiares do território da Serra Catarinense. As demandas e prioridades discutidas
na rede também são levadas para dentro do Colegiado. Portanto, o representante
utiliza o espaço oportunizado no CODETER para multiplicar as discussões e
deliberações realizadas no Colegiado para outras organizações do território, como
também para levar as necessidades prioritárias de segmentos da sociedade civil que
não possuem representação no CODETER.
b) Epagri
A Epagri e CODETER possuem a mesma missão, que é levar o
desenvolvimento sustentável para todo o público rural em Santa Catarina. Uma
organização complementa o trabalho da outra. O CODETER é um fórum de
discussão e deliberação territorial. Ele depende da existência de organizações
executoras, como por exemplo, a Epagri, prefeitura, sindicatos e OSC. Se não
houver essa parceria, de nada adianta o CODETER.
A Epagri é favorável à participação no CODETER, inclusive dos escritórios
locais. Há liberação do ponto, além de veículos para os seus representantes se
deslocarem. A Empresa tem buscado dar apoio ao CODETER, principalmente,
porque ele tem uma representatividade perante o MDA e ao governo federal. Os
extensionistas municipais da Epagri participam como multiplicadores, em seus
municípios, das políticas públicas discutidas no CODETER. No entanto, a Epagri,
por ser uma empresa do governo do estado, acaba sendo cobrada e demandada
muito mais pelas políticas da SAR. O governo estadual aporta mais de 95% do seu
orçamento, anualmente. Isso gera um vinculo de compromisso muito mais intenso
com as políticas estaduais e fragiliza um pouco a participação nos conselhos
instituídos pelo governo federal. Porém, priorizar políticas estaduais não significa
dizer que os extensionistas da Epagri não se utilizam de políticas federais como
ferramentas no seu dia a dia, como por exemplo, o PNAE, PAA, Programa de
Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) e PRONAF-Crédito.
Os representantes da Epagri Regional de Lages trazem os informes e as
discussões que ocorrem no CODETER para dentro da empresa. Toda segunda feira
tem reunião de planejamento na Regional. Nessas reuniões são passadas as
informações do Colegiado para os técnicos da Epagri, inclusive sobre a questão dos
projetos e recursos. Porém, as deliberações e discussões que ocorrem no
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CODETER não chegam a nível estadual. Elas geralmente são levadas localmente
aos escritórios municipais e gerência, ou em alguns casos, a nível territorial, nas
reuniões de planejamento da UGT 3. Hoje, os técnicos da região de Lages estão
discutindo a respeito da possibilidade de “casar” os recursos do CODETER com os
do SC Rural, ou seja, articular um programa estadual com um federal, na tentativa
de obter mais recursos para o território.
Os técnicos de Lages buscam também articular os projetos do Colegiado com
o próprio trabalho da Epagri. Há envolvimento direto dos representantes da Epagri
na elaboração, apoio e defesa de projetos no CODETER. É comum encontrar no
CEPRONAF, extensionistas da Epagri apresentando, discutindo e justificando um
determinado tipo de projeto, na tentativa de captar recursos. Porém, a parceria com
o CODETER ocorre de forma mais local. A visão de desenvolvimento territorial ou
estadual tem mais dificuldades em ser cumprida.
A construção do novo PTDRS da Serra Catarinense teve bastante
envolvimento dos representantes municipais e regionais da Epagri. No entanto, o
PTDRS foi repassado nas reuniões de planejamento da UGT 03 apenas como forma
das equipes regionais tomarem conhecimento do documento e se situar a respeito
do que está sendo discutido no CODETER. A Epagri tem o seu próprio planejamento
de desenvolvimento regional. Não foi planejada nenhuma ação para tentar integrar
um plano ao outro. O PTDRS também não foi discutido com a Diretoria da empresa.
A Epagri apoia a articulação do CODETER, visando transformar a Serra
Catarinense em Território da Cidadania. A Regional de Lages fez uma consulta à
Diretoria da empresa com relação a isso, e ela se manifestou dizendo que a Epagri é
a favor da iniciativa, desde que venha em beneficio ao produtor rural.
c) SAR
A SAR atua no estado por meio de suas empresas vinculadas. São quatro
eixos de atuação: na pesquisa agrícola e extensão rural, por meio da Epagri; na
defesa sanitária animal e vegetal, por meio da CIDASC; e no fomento, por meio do
Programa SC Rural. A Epagri, conforme já discutido, participa ativamente do
CODETER. Porém, segundo relato do secretário adjunto da agricultura, a parceria
do governo do estado com o Colegiado poderia ser mais intensificada. Um exemplo
dado é o PTDRS da Serra Catarinense que não é utilizado como um documento
base pelos principais órgãos de execução das políticas públicas agrárias de Santa
Catarina.
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Na visão da SAR, o CODETER não é uma política ou estrutura do governo
federal, mas um espaço conquistado pela comunidade local. O CODETER atua para
fortalecer tanto as políticas municipais e estaduais quanto as federais em um dado
território.
O secretário adjunto da SAR considera positiva a iniciativa da Serra
Catarinense em se transformar em Território da Cidadania. O Território da Cidadania
é uma iniciativa do governo federal para unificar as políticas públicas de diversos
ministérios. Considera, ainda, que o programa poderá atrair mais recursos para a
região, e possivelmente, mais integração entre as diferentes políticas públicas e
programas sociais que estão à disposição nos Ministérios. Por isso, é intenção do
governo estadual possibilitar que as regiões mais fragilizadas, do ponto de vista do
desenvolvimento econômico e social, se tornem prioridades para serem convertidas
em Território da Cidadania.
d) MDA
O Papel da delegacia do MDA de Santa Catarina é garantir a legitimidade dos
processos estabelecidos nos territórios. Fortalecer e legitimar o CODETER como
uma instância deliberativa para elaboração e aprovação de diagnósticos,
estratégias, propostas e projetos para o território. Garantir politicamente que a
instancia territorial seja deliberativa e respeitada no processo que estabelece no
território. Para garantir isso, uma das estratégias utilizadas pela delegacia envolve: a
intermediação, em Brasília, com políticos, em busca de recursos de emendas
parlamentares para apoiar projetos discutidos no território, além dos recursos
PROINF; a negociação com as prefeituras em prol da implementação das ações
pleiteadas no CODETER para os municípios do território; e organização de Plenárias
e eventos que facilitem as dinâmicas de debates, deliberações e maturação dos
processos em nível de cada território.
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APENDICE 6 - CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PONTUAÇÃO DOS
PROJETOS TERRITORIAIS (CIAT DO PLANALTO CATARINENSE)
Critérios Técnicos

Peso

Assentados/Mulheres/Jovens/Quilombolas

5

Agregação de Valor

5

Associativismo/Cooperativismo

5

Assistência Técnica

5

Formação e Qualificação dos beneficiários

5

Sustentabilidade Ambiental

4

Controle Social

4

Viabilidade técnica/econômica/social

4

IDH/IDS dos municípios envolvidos

4

Contrapartida dos empreendimentos

3

Numero de Beneficiários diretos

3

Categoria/enquadramento dos beneficiários

3

