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UNIDADE A

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A PARTICIPAÇÃO

1. OBJETIVOS

Distinguir modelos de gestão pública e as justificativas para a gestão par- •
ticipativa de modo geral e na agricultura;

Identificar as implicações da adoção de modelo de gestão pública partici- •
pativa para as iniciativas de promoção do desenvolvimento sustentável.

2. INTRODUÇÃO

Ao iniciar esta Unidade, é importante situar a agricultura dentro do con-
texto social e político mais amplo da sociedade, pois quando se fala na 
busca do desenvolvimento sustentável, deve-se ter clareza de que este é um 
objetivo da sociedade como um todo, e não apenas da agricultura. 

O alcance do desenvolvimento sustentável, como veremos, implica não 
somente desafios de adequação tecnológica, mas também imensos desa-
fios para a atuação do Estado e dos cidadãos.  

Um conjunto de estudos tem revelado a necessidade de que se reveja 
o papel e o modo de atuação do Estado para que este possa corresponder 
melhor aos anseios da sociedade e, estas mudanças no âmbito da atuação 
do Estado implicam, como veremos,  novos papéis  para os cidadãos.

Nesta Unidade apresentaremos, inicialmente, uma breve revisão do que 
pensam alguns teóricos sobre as mudanças necessárias na atuação do Esta-
do  para o alcance do desenvolvimento sustentável.

Num segundo momento, examinaremos com mais atenção os modelos 
de gestão pública e serão expostas as razões que motivam a transição de 
modelos de gestão tradicional e burocrática à gestão participativa. Para tan-
to, serão estudadas experiências de gestão burocrática de modo geral e na 
promoção do desenvolvimento rural.

Por fim, será destacada a importância conferida à mobilização, à or-
ganização social e à democratização da gestão pública para o alcance do 
desenvolvimento sustentável.
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3. O DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E A REVISÃO DA ATUAÇÃO DO ESTADO

Conforme discutido na disciplina de Agricultura Familiar e Desen-
volvimento Sustentável, o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”  
ganha força na medida em que as sociedades percebem a relevância 
da problemática ambiental.  Assim, a questão ambiental agrega um 
conjunto de preocupações para reflexão sobre os modelos de desen-
volvimento, ressaltando a importância do respeito aos condicionantes 
naturais do meio biofísico.  Mas a discussão sobre sustentabilidade 
pode ser vista, também, como uma crítica aos modelos de desenvol-
vimento imediatistas, que não refletem sobre seus impactos no longo 
prazo.  A sustentabilidade remete, então, ao ideal de um desenvolvi-
mento durável.

Diversos autores reconhecem que para se alcançar o desenvolvi-
mento sustentável são necessárias mudanças de ordem sociopolítica, 
entretanto, não há consenso sobre quais mudanças seriam desejáveis.  
Frey (2001) apresenta um levantamento das diversas propostas de 
mudanças sociopolíticas, que ele reúne em três grandes grupos:

a abordagem econômico-liberal de mercado -  que, em termos ge-
rais, “aposta nas forças de auto-regulação do mercado e parte do 
pressuposto de que a pressão de concorrência, crescimento eco-
nômico e prosperidade levariam automaticamente ao uso racional 
dos recursos naturais, ao progresso tecnológico e a novas necessi-
dades de consumo compatíveis com as exigências do meio ambien-
te” (FREY, 2001, p.3).  A adoção dessa proposta implica a defesa 
do “Estado mínimo”, privatização dos recursos comuns e consumo 
“consciente”, entre outras medidas;  

a abordagem ecológico-tecnocrata de planejamento -  que, de modo 
geral, parte da “planejabilidade” da sustentabilidade de desenvol-
vimento (FREY, 2001, p. 7). Para implementação dessa proposta é 
preciso “um governo forte, com poder de regular o comportamento 
individual no interesse comum da ecologia como também de insti-
tuições políticas capazes de obrigar o povo a ser livre” (FREY, 2001, 
p. 8).  A mudança apontaria em direção a mais autoritarismo e me-
nos democracia se comparada à configuração atual; e

a abordagem política de participação democrática -  que “reivindica 
a transferência de maiores responsabilidades para os sistemas de 
negociação da sociedade civil e o aumento das possibilidades de 
informação, de influência e de controle exercidas pela sociedade” 
(FREY, 2001, p.12).  
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Na seqüência deste texto, vamos nos aproximar da perspectiva 
da abordagem política da participação democrática.  A escolha des-
ta perspectiva deve-se ao fato de compartilhar com seus adeptos o 
entendimento de que “a opção pela radicalização do princípio demo-
crático  não se deve, em primeiro lugar, a uma suposta melhor perfor-
mance na questão ambiental [...] mas se impõe, de forma geral, devido 
à crescente perda de confiança em boa parte das instituições sociais 
[...].  (FIORINO, 1996, apud FREY, 2001, p.17)  Ou seja, a experiência 
histórica das sociedades aponta tanto para os limites do liberalismo 
(Estado Mínimo - defendido pela primeira abordagem)  quanto  para 
os limites do planejamento tecnocrático (defendido pelos adeptos da 
segunda abordagem). 

Além disso, conforme Nelson et al. (2006, p. 3), desde a Rio 92 a 
participação em âmbito local tem se tornado um princípio chave da 
governança ambiental, diretriz esta confirmada no “World Summit for 
Sustainable Development”, de 2002.

Uma vez reconhecida a importância da dimensão política para o 
desenvolvimento sustentável, examinaremos com mais detalhes os 
modelos de gestão pública, a experiência histórica das últimas dé-
cadas, com vistas a identificar tendências gerais e desafios a serem 
enfrentados.
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4. MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA

No presente momento, importa examinar um pouco melhor o 
modo como a sociedade se organiza, os modelos de gestão pública 
que podem ser adotados. Para tanto, recorre-se a Ricci (2005), que 
propõe uma forma de distinguir modelos de gestão pública que parte 
da identificação de a quem é dado maior poder de decisão.  Com base 
neste critério, o autor identifica três tipos básicos de gestão pública, 
como mostrado na Figura A1.

TIPO QUEM DECIDE COMO DECIDE COMPETÊNCIA NECESSÁRIA

Burocrática Técnicos da burocra-
cia e/ou dirigentes

Com pouco contato 
direto com as comu-
nidades, a partir do 
saber técnico

Especialização e conhecimentos 
específicos em cada área de trabalho, 
organizadas em departamentos ou 
repartições

Tradicional Dirigente e/ou líder A partir da troca de 
favores e fidelidade 
entre seus mem-
bros. Decide em 
função do costume 
ou valores locais

Fidelidade, capacidade de escuta e 
interpretação dos costumes e valores

Participativa Técnicos, dirigentes, 
líderes e representan-
tes das comunidades

Decisões a partir de 
fóruns colegiados

Todos os membros dos colegiados pre-
cisam saber elaborar propostas, saber 
administrar e fiscalizar

Figura A.1: Tipos de gestão pública
Fonte: Ricci (2005, p.15)
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O Box apresentado a seguir detalha as características dos diferen-
tes modelos de gestão pública.

Em geral, considera-se que o modelo burocrático predominou e 
funcionou relativamente bem no período de grande crescimento eco-
nômico que se seguiu à Segunda Guerra Mundial.  Entretanto, a partir 
de meados da década de 1970, surgem muitas críticas a este modelo. 
Entende-se que a experiência histórica vai revelando a dificuldade do 
burocrata-tecnocrata de apreender a diversidade dos problemas so-
ciais, de utilizar critérios adequados na tomada de decisão e adaptar-
se à diversidade de contextos em que atua.  A partir destas críticas é 
que o modelo participativo de gestão ganha força. 

Dada a importância desses aspectos para nosso trabalho, exami-
naremos com um pouco mais de detalhes as características desses 
modelos quando “colocados em prática” pelas sociedades, o que fare-
mos nas seções seguintes. 

CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DAS DIFERENTES FORMAS DE 
GESTÃO PÚBLICA  

A gestão burocrática coloca o Estado como organizador dos processos po-
líticos e espaço de decisão sobre as políticas públicas a serem implementa-
das. Segundo Ricci (2005, p.13) “Trata-se de uma concepção pautada pela 
preponderância dos aspectos técnicos, nos quais a burocracia e os técnicos 
possuem papel central, muitas vezes, exclusivo, na elaboração e imple-
mentação das políticas públicas. Por este motivo, alguns a denominam de 
tecnocracia” (RICCI, 2005, p.13).  
Em outro momento o autor expõe: “É muito comum que, no modelo de 
gestão com ênfase no aparelho de Estado e mesmo em vários tipos de 
gestão com ênfase nas forças de governo, exista um tipo de gerenciamento 
que se denomina de burocrático, ou seja, no qual o corpo administrati-
vo possui grande importância política e é o centro de toda decisão. Além 
disso, a hierarquia é fundamentada na competência, existe uma divisão 
preestabelecida de áreas, um alto grau de profissionalização, e as regras 
possuem grande estabilidade” (RICCI, 2005, p.14).
Na forma de Gestão Tradicional as decisões são tomadas pelas forças de 
Governo, que constitui a força política que dirige o Estado. Conforme Ricci 
(2005, p.13) “Em regimes democráticos, um governo é eleito e pode ser al-
terado de eleição para eleição. A gestão (ou administração) está diretamen-
te vinculada ao programa de governo da força política eleita e aos cargos de 
confiança que são preenchidos pelos eleitos”(RICCI, 2005, p.13).
Noutro momento, Ricci (2005, p.14) complementa: “Na gestão com ênfase 
nas forças de governo, pode ocorrer o modelo burocrático. Mas também 
é muito comum ocorrer o que Weber denominou de dominação tradicio-
nal. Neste caso, é a relação de fidelidade entre o líder e o governado que 
marca o cotidiano da gestão. Por este motivo, a relação interna é mais 
personalizada, afetiva. O governante conversa muito, ouve e protege seus 
governados. Embora pareça mais democrática, a gestão tradicional é muito 
centralizada, já que toda decisão concentra-se no chefe, muito habilidoso 
e quase sempre ótimo orador”(RICCI, 2005, p.14).
Na Gestão Participativa a ênfase é na comunidade. Segundo Ricci (2005, 
p.13) “Trata-se de uma concepção que privilegia os processos de participa-
ção popular, por meio de conselhos e mecanismos de representação direta 
da sociedade” (RICCI, 2005, p.13).
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5.  EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PÚBLICA 

5.1.  A valorização da gestão burocrática nas décadas de 
1950 a 1980 

A organização de Estados Nacionais foi uma característica mar-
cante do fim do feudalismo e início da Idade Moderna na história da 
humanidade.   Assim, na entrada do século XX, quase todas as socie-
dades estavam organizadas na forma de Estados-Nação.

No decorrer do século XX, ampliou-se a atuação do Estado na esfe-
ra econômica. Para explicar porque isto ocorreu cabe lembrar que o re-
conhecimento do sucesso de países como a Rússia, que conseguiu um 
grande crescimento econômico em um pequeno período de tempo, 
despertou grande curiosidade nos países que queriam desenvolver-se 
rapidamente ou reconstruir sua economia depois da Segunda Guerra 
Mundial.  Segundo alguns estudiosos do desenvolvimento econômico 
o “segredo” da Rússia foi o planejamento do desenvolvimento econô-
mico pelo Estado.  

Seguindo o modelo da Rússia, diversos outros países buscaram 
constituir um Estado Nacional forte, centralizado, planejador do de-
senvolvimento econômico e assegurador do bem-estar social. Entre-
tanto, para adequar o Estado às suas realidades e prioridades, os paí-
ses acabaram dando maior ênfase a um papel ou outro, de modo que 
se distinguem diferentes formas: 

Estado desenvolvimentista (nos países em desenvolvimento) com  -
ênfase na promoção do desenvolvimento econômico; 

Estado do Bem-Estar (nos países desenvolvidos) e  -

Estado socialista (nos países socialistas) (BRESSER-PEREIRA apud  -
MORALES, 1999, p. 57). 

Embora com diferenças nas ênfases, em todos os casos, o Estado 
ampliou sua presença na economia e sociedade. Do mesmo modo, 
perseguiu-se um mesmo modelo de referência para a gestão pública 
(o modelo burocrático). Bresser-Pereira e Grau (1999, p.16) caracteri-
zam sinteticamente o modelo de Estado adotado nas décadas que se 
seguem à Segunda Guerra Mundial:

O Estado social-burocrático foi dominante durante o século 

XX: social porque buscava garantir os direitos sociais e pro-

mover o desenvolvimento econômico; burocrático porque o 

fazia através de um sistema formal/impessoal baseado na 

racionalidade instrumental para executar diretamente estas 

funções sociais e econômicas utilizando servidores públicos.

Considerando a diferenciação das formas de gestão pública apresenta-
da na seção anterior, pode-se afirmar que as sociedades ocidentais tende-
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ram a adotar um modelo de Estado forte, orientado à promoção do desen-
volvimento e bem-estar, com gestão burocrática. Este modelo tem sido 
freqüentemente chamado de tecnoburocrático, devido ao fato de que as 
decisões são referendadas tecnicamente, amparadas pela Ciência nas dife-
rentes áreas de conhecimento. Assim, os servidores públicos são seleciona-
dos em concurso público e devem apresentar alto nível de especialização. 

É importante considerar que a gestão burocrática é considerada 
um avanço em relação à gestão tradicional, pois na gestão tradicional, 
a distribuição dos recursos públicos tende a ser feita de modo arbitrário, 
orientando-se por interesses político-eleitorais, com orientação paternalis-
ta-assistencialista, com vistas a reproduzir relações de dependência e de 
dominação política.  Em geral, os interesses político-eleitorais levam a prio-
rizar apenas problemas que atingem um grande número de pessoas e são 
de grande visibilidade, ou beneficiam grupos e indivíduos de “relevância 
política” na ótica daquele que decide.  Isto em geral acaba por excluir da 
agenda regiões ou problemas de indivíduos ou grupos e concentrar-se em 
ações de grande visibilidade política, deixando de lado problemas que, em-
bora simples ou pouco visíveis, possam ter grande relevância social.  Como 
os recursos geralmente são escassos, algumas regiões e grupos são priori-
zados de modo que poucos são os atendidos e muitos os excluídos. 

Nesse sentido, o modelo burocrático representava um avanço em 
relação ao modelo tradicional porque há um esforço de “disciplinar”, as 
tomadas de decisão dos governantes com vistas a que atendam a deter-
minadas prioridades e parâmetros definidos socialmente.  No modelo tec-
noburocrático, para que o Estado tivesse condições de cumprir com seus 
objetivos (planejamento, apoio e execução das ações previstas), teve que 
aumentar o seu “tamanho”  (número de organismos sob administração 
estatal, abrangência de áreas de atuação, número de servidores públicos, 
etc.) e multiplicar as regras (normas e leis de funcionamento da máquina 
pública). 

5.2. A crise da gestão burocrática a partir da década de 1980

Nos países desenvolvidos, o “Estado do Bem-Estar” nas décadas que 
se seguem à Segunda Guerra Mundial foi caracterizado pela adoção de 
políticas sociais (oferta de serviços básicos de educação e saúde e previ-
dência social, por exemplo) estendidas a todos os cidadãos do país.  Isto 
implicou um aumento no “tamanho do Estado” e dos gastos públicos.

Os países desenvolvidos enfrentaram, na década de 1980, forte crise 
fiscal (dificuldades para cobrir os gastos com a “máquina pública” e polí-
ticas sociais a partir dos recursos arrecadados), o que foi agravado com a 
perda de dinamismo econômico na economia mundial, gerando a crise 
do Estado do Bem-Estar (DRAIBE; HENRIQUE, 1988).  

Além disso, registram-se descontentamentos diversos com as ações 
do governo, como mostrado no Box apresentado a seguir.
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É importante perceber que tanto forças políticas conservadoras quanto 
progressistas estavam a criticar a atuação do Estado.  Segundo Laurell apud 
Stein (1997, p. 91), as forças políticas da “Nova Direita”, que emergiram no 
início da década de oitenta, também faziam críticas à atuação do Estado 
e interpretavam que o mercado era o melhor mecanismo de gestão de 
recursos econômicos e que ele, ao funcionar livremente, assegurava a sa-
tisfação da necessidade dos indivíduos.  Com isso, criticou-se a presença 
do Estado na economia, enquanto coordenador do processo de desenvol-
vimento econômico via planejamento e implementação de políticas públi-
cas, defendendo-se uma ampla privatização.

Nesse contexto, muitos governos de países desenvolvidos, para “sair 
da crise” optaram basicamente pela “redução do tamanho do Estado”, pro-
cesso também conhecido como “privatização”.  

É importante perceber que, nesses casos, à medida que o Estado foi 
reduzindo seu tamanho, houve a necessidade de buscar novas formas de 
assegurar serviços que antes estavam ao seu encargo.  Este novo contexto 
propiciou um ambiente favorável para a mobilização e atuação de outros 
atores sociais, os quais adotaram e/ou passaram a propor “formas inovado-
ras”  de oferta de serviços antes exercidos pelo Estado.  

A crise e a crítica ao Estado verificou-se, também, nos chamados países 
em desenvolvimento, como os da América Latina. 

AS CRÍTICAS AO ESTADO NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS

Os ecologistas faziam críticas severas à sociedade industrial e, nestas, in-
cluía-se crítica ao modo de gestão da sociedade.  Simmonet (1981, p.53-4) 
coloca algumas das críticas dos ecologistas franceses ao Estado:

“Até a III República, o estado francês não passava de um aparelho público 
encarregado de um número limitado de funções, tais como a justiça, a se-
gurança e a limpeza das ruas. Depois, cresce exageradamente, estendendo 
os seus tentáculos sobre o conjunto do tecido social: controla as liberdades, 
decide da orientação econômica, representa a população e pode mesmo 
obrigar o conjunto dos cidadãos do país a terem a mesma concepção ide-
ológica que ele proclama. Mais do que administrador torna-se proprietário 
da natureza e de todos os bens e espaços ditos ‘públicos’. O poder executi-
vo concebe-se como o cérebro incontestado do organismo social e reivindi-
ca o domínio de cada um dos seus órgãos.

Entre este poder e o indivíduo, a distância é imensa.  Atrás do ‘guichet’, uma 
cascata de delegações: a petição do cidadão não pode subir ao cimo da es-
cada e perde-se num labirinto de estruturas rígidas onde se dissolvem as res-
ponsabilidades.  As decisões, elaboradas em segredo (administrativas ou de 
Estado), caem do alto da pirâmide sem possibilidade de regresso, e chegam 
aos particulares numa linguagem seca como a de um monarca soberano.

Os ‘grandes corpos do Estado’, que se organizam como pequenos feudos 
em grandes sectores de atividades, e os tecnocratas, que administram a 
sociedade como um conjunto abstracto e moldável, são responsáveis, aos 
olhos dos ecologistas, pelos estragos do crescimento.  Sob a instigação dos 
adeptos do racional e do rentável, a natureza é programada, as terras agrí-
colas consideradas como simples espaços de produção, as florestas como 
tulhas de madeira, os lagos e os rios como reservas de água, os homens 
como unidades produtivas ou consumidoras.  É assim que em nome do “in-
teresse nacional” uma população pode ver imposto um projeto que recusa.  
A tecnocracia, que passa facilmente do sector privado ao público, difunde a 
ideologia produtivista em nome da Nação.”

SAIBA MAIS

O que significa a privatização?  
Em geral, nas décadas de 1980 
e 1990, o termo era considera-
do sinônimo de desestatização, 
implicando que atividades antes 
executadas pelo Estado passas-
sem para a responsabilidade de 
outros atores sociais (sobretudo 
empresas privadas). 

Se você quer saber um pouco 
mais sobre o processo de priva-
tização no Brasil nas décadas de 
1980 e 1990 pode consultar os 
Textos para Discussão, do IPEA 
(número 230, publicado em 
1991 ou número 338 de 1994) 
disponíveis na página http:www.
ipea.gov.br.
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Finot (2001, p.13-14) caracteriza a especificidade do Estado e, conse-
qüentemente, da crise observada na América Latina. O autor (2001, p.13) 
coloca que, num contexto de reavivamento da Guerra Fria, a centralização 
chegou a um nível extremo na década de 1960, com a instauração quase 
generalizada de ditaduras na região.  O autor lembra que a centralização 
político-administrativa e do planejamento nem sempre veio acompanhada 
da adoção de princípios legítimos de gestão pública.  Finot (2001, p.13) 
esclarece  que à medida que o Estado crescia, a complexidade da admi-
nistração estatal também se multiplicava.  Em virtude disso, para o autor, 
o Estado ficou cada vez menos acessível e transparente, dificultando a par-
ticipação e favorecendo o clientelismo e a corrupção.   Assim, as decisões 
foram tomadas por grupos cada vez mais fechados e de forma cada vez 
mais excludente.  Em muitos países, grande parte dos recursos provindos 
do crescente endividamento estatal foram aplicados de modo muito inefi-
ciente  devido à corrupção. 

Embora esses problemas fossem percebidos, de certo modo, convivia-
se com eles uma vez que, durante a década de 1970 a abundância de 
petrodólares permitia recorrer a um endividamento quase ilimitado. Com a 
crise econômica mundial, no início da década de 1980, a situação se agra-
va, pois o paulatino esgotamento da capacidade de endividar-se contribuiu 
para aumentar os déficits públicos.  Dada a inflexibilidade dos gastos (ma-
nutenção de empresas públicas, serviços sociais e salários de servidores 
públicos), surgiram pressões inflacionárias que não puderam ser detidas 
através do controle de preços.  A extrema exclusão política, por um lado, e 
a crescente inflação, por outro, levaram o centralismo a uma crise de gover-
nabilidade (FINOT, 2001).

Além disso, nos países em desenvolvimento, o crescimento econômi-
co, verificado no período pós Segunda Guerra Mundial, não foi capaz de 
amenizar e, em alguns casos agravou, as desigualdades sociais e regionais.  
Problemas como exclusão social (manifestos na formação de grandes fa-
velas nas periferias urbanas), desigualdades regionais (agravamento da po-
breza em imensas regiões do País), poluição ambiental e desequilíbrio nas 
contas públicas contribuíram para reforçar a noção de que seria necessário 
realizar grandes mudanças na gestão da sociedade.  O descontentamento 
popular  se manifestou de vários modos, inclusive através da emergência 
de movimentos sociais.  Essas condições, aliadas à mudança na orientação 
da política externa dos EUA, reforçaram, no Brasil, os movimentos em prol 
da descentralização e democratização (FINOT, 2001, p.14).

As tentativas de enfrentamento da crise econômica levaram à adoção 
de “reformas estruturais”.  

Importa perceber que grande parte destas medidas visava à redução 
dos gastos públicos e implicavam a efetiva Reforma do Estado (definida 
como redução do “tamanho” e revisão da forma de atuação do Estado) 
dando-se destaque à privatização.  Outros estudiosos e atores políticos es-
tavam mais preocupados com a questão da qualificação da ação do Esta-
do e defendiam a democratização-descentralização, encontrando alguma 
resistência junto aos grupos que estavam no poder (como ilustra o Box 
apresentado em seguida).

SAIBA MAIS

Chossudovsky (1999) coloca que 
as reformas estruturais abrangem 
um pacote de medidas econô-
micas com características se-
melhantes aplicado em diversos 
países sob orientação do Fundo 
Monetário Internacional e Banco 
Mundial. Incluem medidas de 
liberalização do comércio, des-
regulamentação do sistema ban-
cário, privatização de empresas 
estatais, reforma fiscal, privatiza-
ção das terras cultiváveis, com-
prometimento com a “diminuição 
da pobreza” e “bom governo”.
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Entende-se que a descentralização político-administrativa aparece 
como uma proposta de mudança atraente na década de 1980 por diver-
sos motivos. Conforme observa Stein (1997), as forças da esquerda defen-
diam a descentralização como forma de viabilizar “democracias de base”.  
Trabalhavam com a expectativa de que os processos de descentralização  
potencializariam a legitimidade das políticas públicas, favorecendo a trans-
parência e a fidelidade ao interesse público pela possibilidade de maior 
participação e controle social em âmbito local.   A democratização era per-
cebida também como forma de colocar a política pública a serviço dos 
interesses das maiorias, evitando a apropriação de seus benefícios pelas 
elites. O discurso do presidente da EMBRATER (Empresa Brasileira de As-
sistência Técnica e Extensão Rural), proferido em 1985, é um bom exemplo 
das expectativas da época:

Tenho a convicção de que as instituições do setor público 
federal só conseguirão realizar uma eficaz ação integrada na 
medida em que, superando a estreiteza de seus objetivos ins-
titucionais, convirjam para os objetivos das populações a que 
devem servir.  E isso só será possível através de estruturas 
administrativas que, mantendo seu caráter nacional, se-
jam suficientemente descentralizadas, de ordem a permi-
tir real controle de seus serviços pelos grupos populares 
(FIGUEIREDO, 1985, Discurso de posse, grifo nosso).

Outros atores políticos passaram a ver a descentralização como uma 
forma interessante de “repassar responsabilidades” e, conseqüentemen-
te, encargos financeiros. Cabe salientar, entretanto, que sob este aparente 
acordo sobre a direção da mudança, ocultava-se uma significativa diver-

Miani analisa uma charge de Nilson, publicada no Jornal Movimento, edição nº 246, de 17 de março de 1980.  
Sobre essa charge comenta:

“[...] quando o Governo Figueiredo acabara de completar um ano de mandato, em que aparece o presidente sen-
do entrevistado e questionado sobre a possibilidade de se estabelecer a democracia, considerando os desdobra-
mentos daquela conjuntura. A resposta à pergunta ‘vamos acabar caindo numa democracia’ foi uma negativa e 
veio em forma de trocadilho: ‘Não, pois numa democracia, vamos acabar caindo!’. Essa resposta fazia referência 
à própria convicção do presidente e de seus ministros de que, por serem defensores ou colaboradores do regime 
militar, teriam sua situação bastante complicada na eventualidade da implantação de uma efetiva democracia.

Fonte : A luta pela redemocratização no Brasil através da charge no Jornal Movimento
MIANI, R. Disponível em: www.redealcar.jornalismo.ufsc.br/cd4/alternativa/r_miani.doc

A expressão de alegria estampa-
da no rosto dos ministros repre-
sentava a absoluta concordância 
dos mesmos com a idéia de que 
a democracia não deveria ser es-
tabelecida sob pena de também 
sofrerem as suas conseqüências 
e, mais do que isso, de que não 
acreditavam que a democracia pu-
desse ocorrer em curto prazo.”
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gência: a proposta da direita comumente vinha acrescida de uma redução 
nas responsabilidades do Estado, enquanto da esquerda mantinham-se 
ou ampliavam-se estas (STEIN, 1997) Para Stein (1997, p. 91): “A descen-
tralização constitui, assim, uma das estratégias idealizadas pelos governos 
neoliberais para diminuir a ação estatal na área do bem-estar social, e com 
isto reduzir os gastos públicos neste setor.”  Para Finot (2001, p.14), dada a 
imperiosa necessidade de reduzir os déficits fiscais gerou-se uma tendên-
cia simetricamente oposta àquela observada até então (de centralização e 
estatização), transferindo-se responsabilidades por prestação de serviços a 
governos subnacionais e privatização de empresas estatais.

Entende-se que a convergência de interesses, na década de 1980, 
entre um segmento social que defende a descentralização por motivos 
econômicos e um segmento que a defende por motivos políticos cria um 
ambiente favorável à concretização das mudanças propostas.   Assim, a 
Constituinte de 1988 trouxe avanços significativos no âmbito da descen-
tralização político-administrativa brasileira, como será abordado com maior 
detalhamento na Unidade B. 

Junto com a descentralização, perseguiram-se mudanças relativas à de-
mocratização da gestão pública.  É importante observar, como alerta Finot 
(2001, p.14), que aqueles que lutaram pela democratização nos processos 
de seleção dos governantes, também passaram a requerer mudanças nas 
formas de gestão pública de modo que, pouco a pouco, todos os países 
da América Latina foram recuperando suas democracias.  Entretanto, a luta 
não se restringia à recuperação do funcionamento democrático anterior, 
mas abrangia uma certa radicalização democrática caracterizada pelo direi-
to de seguir participando das decisões que afetavam a vida coletiva, o que 
requer uma descentralização do poder em favor do cidadão.

Entende-se, em síntese, que as críticas ao Estado forte, centralizado, 
com gestão burocrática tem repercutido em mudanças em favor da des-
centralização político-administrativa e democratização da gestão pública, 
com a passagem de um modelo burocrático para participativo de gestão 
pública. Assim, hoje, observam-se avanços na participação tanto na formu-
lação de políticas públicas quanto na sua implementação. 

Se analisarmos as experiências de gestão pública burocrática na agricul-
tura, veremos que se manifestam esses mesmos problemas e tendências 
gerais e, por conseqüência, a promoção do desenvolvimento sustentável 
coloca um conjunto de desafios no âmbito político.  

6. EXPERIÊNCIAS DA GESTÃO PÚBLICA NA AGRICULTURA
6.1  A gestão burocrática  na agricultura 

A agricultura foi um tema de grande importância para os países de-
senvolvidos logo após a Segunda Guerra Mundial.  A população desses 
países havia sofrido com problemas de abastecimento de alimentos du-
rante a Guerra e, por isso, muitos governos se preocupavam em promover 
políticas públicas que garantissem a segurança alimentar da população.
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O Box  apresentado a seguir mostra a persistência da problemática 
da segurança alimentar em muitos países.

SAIBA MAIS

A partir de recente relatório da 
FAO, onde constam as figuras 
ao lado, observa-se que o pro-
blema da segurança alimentar 
não é um problema superado, 
como poderia se pensar.  Três 
aspectos mostram-se dignos de 
comentário:

- a alta de preços dos alimentos, 
como pode ser observada no 
primeiro gráfico;

- o aumento do número de pessoas 
subnutridas, como pode ser ob-
servado no segundo gráfico;

- a ocorrência de situações graves 
e persistentes de carência ali-
mentar em alguns países, como 
mostra a terceira figura;

Para saber mais, você pode con-
sultar o relatório da FAO intitula-
do “El estado de La inseguridad 
alimentaria em el mundo 2008.  
Disponível em http://www.
fao.org/docrep/011/i0291s/
i0291s00.htm
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Nos países em desenvolvimento, a principal preocupação, logo 
após a Segunda Guerra Mundial, era com a promoção da industria-
lização.  Entretanto, logo em seguida foi percebida a necessidade de 
articular o desenvolvimento industrial com o desenvolvimento agrí-
cola.  A agricultura mostrou-se como um setor importante, seja para 
gerar divisas para sustentar as importações de bens necessários ao 
desenvolvimento industrial, para poupar divisas (reduzir importações 
de alimentos) ou para produzir alimentos baratos para alimentar a po-
pulação urbana em crescimento e, especialmente, não onerar o custo 
da mão-de-obra empregada nas indústrias.  Tal constatação levou à 
disposição de uma maior intervenção do Estado na definição dos ru-
mos da agricultura.

Como comentamos anteriormente, os Estados Nacionais na Améri-
ca Latina nas décadas que se seguem à Segunda Guerra Mundial eram 
muito centralizados, com o poder concentrado no governo federal.  
Assim, as políticas para a agricultura partiam do governo federal, aten-
dendo aos seus interesses. O conjunto das políticas governamentais 
buscava assegurar que a agricultura tivesse o desempenho pretendido 
pelo governo federal. 

A figura (A.2) e texto apresentados a seguir, relativos ao caso brasi-
leiro na década de 1970, mostram as características da gestão pública 
adotada pelo governo federal  em relação à agricultura.

Figura A.2: Orientação da política agrícola em meados da década de 1970 
Fonte: Revista Extensão Rural, ano VIII, n.87, março 1973.

A figura A.2 revela a subordinação dos rumos do desenvolvimento 
na agricultura aos interesses do governo federal.  Revela-se a impor-
tância que o governo federal concedia à geração de excedentes agrí-
colas exportáveis para a obtenção de divisas para financiar o processo 
de industrialização brasileira. 

SAIBA MAIS

Se você quer saber um pouco 
mais sobre a história das políti-
cas do governo brasileiro para a 
agricultura nas décadas seguintes 
à Segunda Guerra Mundial pode 
consultar o livro de Wenceslau 
Gonçalves Neto intitulado Estado 
e Agricultura no Brasil, publicado 
pela editora Hucitec em 1997 ou 
de Bernardo Sorj intitulado Esta-
do e Classes Sociais na Agricultu-
ra Brasileira, publicado pela edi-
tora Guanabara em 1986.
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Seguindo o modelo dominante, as políticas para a agricultura ti-
nham forte componente tecnocrático. O caráter tecnocrático das 
políticas para a agricultura  se revela, por exemplo, nas políticas de 
“modernização”.

Você lembra que, na disciplina Agricultura Familiar e Desenvolvi-
mento Sustentável, examinou-se a Modernização da Agricultura como 
um processo que iniciou na década de 1960 com objetivo de aumen-
tar a produção agrícola, a produtividade do trabalho e a produtividade 
da terra. Na Figura A.2, embora o modelo de trator e os equipamentos 
acoplados possam parecer ultrapassados, na época (1973), constitu-
íam o que existia de mais moderno, requisito para assegurar a maior 
produtividade das lavouras. A estratégia geral adotada foi a de seguir 
as orientações tecnocráticas que recomendavam a implantação de um 
“pacote tecnológico” baseado no potencial produtivo de novas varie-
dades de alto rendimento, obtidas nos centros de pesquisa internacio-
nais, o qual implicava,  também, o uso, receitado,  de determinados 
insumos industriais. 

Para que esta mudança fosse viabilizada, foi necessária uma  ação 
forte do Estado brasileiro no campo econômico, seja no apoio à forma-
ção de todo um setor industrial ligado à produção agrícola (indústrias 
produtoras de insumos,  indústrias de beneficiamento dos produtos 
agrícolas); criação de condições adequadas de  crédito, infra-estrutura 
(estradas, portos e armazéns); pesquisa agrícola para definição de “pa-
cotes tecnológicos”, quanto no apoio à mudanças relativas ao agricul-
tor (assistência técnica, por exemplo). No caso da política de apoio à 
exportação, por exemplo,

Para garantir a oferta da produção agrícola dimensionada 
pelo Programa “Corredores de Exportação” – que compre-
ende, de forma global, sistemas integrados da produção agrí-
cola, melhoria das instalações destinadas à armazenagem, 
transporte e embarque de produtos, objetivando o aumento 
das exportações oriundas da região centro-sul – O Ministé-
rio da Agricultura elaborou o Projeto de Fomento Agrícola, 
cuja finalidade é contribuir para o aumento das exportações 
agrícolas, através do aumento da produção e produtividade, 
melhoria da qualidade dos produtos e redução dos custos de 
produção (Extensão Rural, ano VIII, n.87, março 1973, p.3).

Pode-se observar, assim, que a ação do Estado é fortemente pre-
sente nesta fase de transformação e de urbanização acelerada da so-
ciedade brasileira. E o que isso significa para o agricultor?

Cabe aqui analisarmos qual a forma de implantação dessas ações, 
partindo das referências apresentadas sobre os diferentes modelos de 
gestão pública apresentados anteriormente.
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Neste momento, importa perceber que as políticas para a agricul-
tura vinham “de cima para baixo”, buscavam atender aos interesses 
econômicos e políticos do Estado e eram implementadas a partir da 
operação conjunta de um número diverso de organizações.  

A figura seguinte permite ver como se operacionaliza a adoção de 
um sistema de gestão centralizado e burocrático.  Neste modelo, todas 
as organizações de apoio ao desenvolvimento rural devem trabalhar 
“sintonizadas”, perseguindo um só propósito, definido na esfera do 
governo federal.  A Figura A.3 evidencia as implicações dessa orienta-
ção para as organizações de extensão rural.  

Figura  A.3: Gestão da política agrícola durante a modernização da agricultura.
Fonte: Extensão Rural, ano iii, n.36, p.12-15, dez. 1968.

Neste caso, a figura constitui a capa da Revista Extensão Rural e 
nesta coloca-se a necessidade de que as organizações que trabalham 
com extensão rural sigam as orientações do governo federal.  Um dos 
textos publicados nessa revista traz detalhadamente as orientações 
para o trabalho de extensão rural:

Assim, na ação planejada para o desenvolvimento, que cons-
titui tarefa do poder público, insere-se o PLANER, entendido 
como a ordenação de um trabalho de natureza educativa que 
se realizará através da assistência técnica, econômica e social, 
para promoção do homem e sua integração no processo.  

Na execução desse trabalho, o Sistema de Extensão Rural 
levará ao meio rural programas de governo, como agente da 
preparação do povo para o desempenho da parte que lhe 
cabe no processo de desenvolvimento, contribuindo para a 
formação de uma consciência ativadora deste processo (Ex-
tensão Rural, ano iii, n.36, p. 12-15, dez. 1968, grifo nosso). 
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Observe bem que, neste caso, quem define a orientação do pro-
cesso de desenvolvimento e “a parte que cabe a cada um no processo 
de desenvolvimento”  é o governo federal.   Ao mesmo tempo em que 
este modelo procura “unir todos os esforços” para alcançar um mes-
mo objetivo, não considera que pode haver diferenças de visão sobre 
o que seria prioritário, sobre as estratégias de ação ou “o papel que 
cada um gostaria de exercer”.  Isso se torna particularmente “compli-
cado”  quando as sociedades são muito heterogêneas, com grande di-
versidade ambiental e cultural.  A cultura determina diferentes formas 
de pensar e estas diferentes formas de pensar dificilmente podem ser 
respeitadas quando adota-se um modelo burocrático e centralizado 
de gestão da sociedade.

Figueiredo e Araujo (1984) procuraram conhecer o que pensavam 
os agricultores da região produtora de soja no RS sobre a moderniza-
ção da agricultura no início da década de 1980.  Selecionamos uma 
parte do artigo resultante da pesquisa dos autores com depoimento 
de agricultores que julgamos representativa da forma de implementa-
ção das políticas para a agricultura:

‘ Porque tudo que é demais é errado’.  ‘Porque me obrigaram 
a botar três sacos de adubo em um hectare de terra, que mi-
nha terra não precisa... É o órgão do Ministério da Agricultura 
que obriga os órgãos financeiros a exigirem isso.  Porque as 
multinacionais de adubo brigaram, ou subornaram, ou fize-
ram qualquer coisa; comprometeram os órgãos do governo 
sobre aquele setor a agir assim... o agrônomo é o mandalete 
deles para executar aquilo; ele também recebe ordens, senão 
perde o emprego.  ‘É implantado de fora para dentro.  Vieram 
aqui dizer que isso aí não era mais agricultura e que o Brasil 
estava importando alimentos e que isso não podia acontecer.  
Somente com a mecanização, com a tecnologia moderna... é 
que o Brasil poderia ser auto-suficiente.  E que a agricultura 
tradicional era superada... então, começou a influir os órgãos 
do governo; porque não foi aqui no agricultor, porque tudo 
que nós estamos vivendo hoje foi imposto de cima para 
baixo; nada brotou de baixo para cima.’  (FIGUEIREDO; 
ARAUJO,1984, p.174, grifo nosso)

6.2.  A crise da gestão burocrática e seus reflexos na 
agricultura

O incentivo à “modernização” manteve-se até que a desaceleração 
da economia mundial verificada na década de 1980, anteriormente 
referida, prejudicou as exportações agrícolas brasileiras, criou dificul-
dades para obtenção de créditos e acabou resultando na dificuldade 
de sustentar financeiramente a política de modernização e as organi-
zações públicas criadas no período anterior.  



AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

21

Além disso, muitos agricultores e estudiosos começaram a mos-
trar os efeitos não desejáveis desse modelo de agricultura incen-
tivado pelo governo, como foi abordado  na disciplina Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento Sustentável.

Assim,  tanto fatores “externos” (que não dizem respeito direta-
mente à agricultura) quanto “internos” (da agricultura) contribuíram 
para mudanças nas políticas para a agricultura.

As mudanças efetuadas nas políticas para a agricultura seguiram, 
inicialmente,  as linhas gerais das “reformas estruturais” recomenda-
das pelo FMI e Banco Mundial para fazer frente à crise econômica da 
década de 1980, como comentado anteriormente.  O Box a seguir 
apresenta um comparativo das  políticas agrícolas antes e depois 
dessas “reformas”. 

América Latina e Caribe: Mudanças gerais nas políticas agrícolas

Políticas das décadas de 1950 à 1980 Políticas na década de 1990

Forte centralismo estatal Descentralização política, institucional e financeira, 
orientada a responder à projetos locais

Planejamento e financiamento de bens e serviços 
públicos pelo Estado

Orientação para a demanda e cofinanciamento dos 
investimentos em infra-estrutura e serviços

Preocupação com a segurança alimentar do País e, 
portanto, pesquisas orientadas à manutenção da pro-

dução e produtividade de alimentos

Orientação para a demanda e cofinanciamento da 
pesquisa tanto em instituições públicas quanto em 

universidades

Assistência técnica gratuita, com programas elabora-
dos por entidades estatais, com pouca ou nenhuma 

participação dos usuários

Assistência técnica privada e paga, em resposta à 
demanda dos produtores ou mediante apresentação 

de projeto quando concorre a subsídios

Crédito subsidiado através de linhas de crédito espe-
ciais para o setor

Eliminação de linhas de crédito específicas para o se-
tor agrícola, de bancos de fomento e da obrigação de 
bancos privados de destinar certos recursos ao setor

Reformas trabalhistas que levam à monetarização da 
economia rural com paulatino desaparecimento de 

relações de trabalho tradicionais (parceria entre outras) 
e substituição da mão-de-obra por assalariados perma-

nentes e, sobretudo, temporários

Desregulamentação do mercado de trabalho, ainda 
que para a agricultura sempre houve regulamentação 
mais flexível e dificuldades para fiscalizar seu cumpri-

mento

Controle de preços dos alimentos básicos para frear 
a inflação e manter baixos os salários mínimos com 

vistas a incentivar a industrialização

Liberalização dos preços

Taxas de câmbio favoráveis à importação Taxas de câmbio mais equilibradas

Tarifas altas mas com ampla variabilidade Diminuição das tarifas e uniformização com algumas 
exceções, especialmente para produtos agrícolas

Impostos sobre as exportações agrícolas Eliminação dos impostos e outros obstáculos às 
exportações

Programa de reforma agrária destinado a diminuir a 
ineficiência dos sistemas produtivos muito heterogê-

neos e sobretudo diminuir a possibilidade de conflitos 
sociais no campo

Substituição dos programas de reforma agrária por 
compras através do mercado de terra, amparadas 

por crédito e subsídios para os pequenos produtores, 
regularização fundiária
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Observa-se que as mudanças nas políticas agrícolas do início da 
década de 1990 seguem os mesmos princípios  das reformas econômi-
cas apontadas por Chossudovsky e têm aplicação ampla em diversos 
países da América Latina.  A liberalização do comércio, por exemplo, 
manifesta-se em mudanças nas regras, de modo a favorecer a impor-
tação e exportação de produtos (inclusive agrícolas) e a privatização, 
reflete-se em incentivo ao co-financiamento, inclusive da pesquisa e 
da assistência técnica, entre outros. 

Os  governos que se seguiram manifestaram críticas à liberalização 
e privatização excessiva, desenhando e implantando um conjunto ino-
vador de políticas em apoio ao desenvolvimento rural e à agricultura 
familiar (como você viu na disciplina Agricultura Familiar e Desenvolvi-
mento Sustentável e consta no box apresentado a seguir).  

Para os governos atuais persiste o desafio de promover o desen-
volvimento sustentável.

Recordando algumas das conseqüências indesejáveis da 
modernização da agricultura

Os problemas sociais e ambientais gerados pela modernização da agricul-
tura, derivaram na necessidade de novas políticas públicas para enfrentá-
los. Por exemplo, podemos citar o êxodo rural, processo em que imensos 
contingentes populacionais se dirigem do campo para cidade, entre 1970 e 
1990, gerando a necessidade de políticas públicas nas diferentes esferas de 
governo para geração de empregos urbanos, escolarização, saúde e sanea-
mento básico para as periferias urbanas, onde esta população se assenta. 
Neste caso, ainda podemos falar do “inchaço” urbano de nossas metrópo-
les, onde a ocupação de áreas de risco geram a necessidade de novas ações 
do Estado, no planejamento urbano e proteção ambiental.

Para conter este processo de êxodo rural e atender as pressões dos mo-
vimentos que reivindicavam a reforma agrária, o Estado adotou, sobre-
tudo a partir da segunda metade da década de 1990, políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e políticas de crédito 
fundiário e assentamentos de agricultores sem-terra (como você pode 
verificar no capítulo III da apostila da disciplina Agricultura Familiar e Desen-
volvimento Sustentável).

No meio rural, a poluição dos recursos hídricos e a degradação dos solos 
pela agricultura intensiva e sem cuidados com a conservação dos solos, 
implicou a necessidade de políticas  ambientais voltadas a uma agricultura 
mais sustentável e a adoção de práticas agrícolas  que permitam a susten-
tabilidade dos agroecossistemas.
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7. GESTÂO PARTICIPATIVA E OS NOVOS CONTORNOS 
DAS INICIATIVAS DE  DESENVOLVIMENTO RURAL

A idéia da participação não traz mudanças somente na forma de 
gestão pública, ela, potencialmente, traz diversas mudanças no nosso 
quotidiano.  Para entender um pouco mais sobre tudo isso é necessá-
rio refletir sobre nossos problemas e a forma como os resolvemos. 

Vamos argumentar que junto com o ideal da “participação” veio 
também um questionamento sobre o papel de cada cidadão frente 
aos problemas dos grupos aos quais o indivíduo pertence e os proble-
mas coletivos.

Por muito tempo, os grupos se formavam principalmente para 
reivindicar do Estado medidas que viriam a resolver seus problemas.  
Hoje, o entendimento mudou um pouco.  Em geral, entende-se que os 
grupos devem se organizar para tentar resolver os problemas comuns 
que enfrentam seus membros.  Ou seja, entende-se que muitos pro-
blemas podem ser resolvidos pelo grupo mesmo, com a formação de 
grupos informais, associações, cooperativas ou sindicatos, por exem-
plo, que têm finalidades diversas, como mostra o box a seguir.  Assim, 
podem ser criadas organizações  que agreguem agricultores que têm 
um mesmo sistema de produção ou mais amplos (pertençam a uma 
mesma categoria social = agricultores familiares ).   

Levantamentos atuais apontam tanto o crescimento do número 
dessas diferentes formas de organização social no meio rural quanto 
a diferenciação de seus papéis, estruturas e formas de atuação para 
adaptar-se aos novos contextos socioeconômicos.

Diferenciando algumas formas de organização de  agricultores a 
partir de Wickert (2003; 2007)

Associações – A associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos em que 
vários indivíduos planejam e se organizam em conjunto, de forma democráti-
ca, para alcançar objetivos muito difíceis de serem individualmente atingidos.  
A associação visa a representar, defender, promover e organizar os interesses 
dos associados. A variedade de associações corresponde à diversidade de 
objetivos que motivam sua criação (exemplos: associações de moradores, 
associações esportivas, associações de apicultores, associações de prestação 
de serviços (máquinas) etc). 

Cooperativas – A cooperativa é uma sociedade civil/comercial, criada  para 
viabilizar e desenvolver os objetivos comuns relacionados com as atividades 
de consumo, produção, crédito, prestação de serviços e comercialização 
de acordo com os interesses econômicos de seus cooperantes.  Enquanto 
as associações não podem realizar operações comerciais e nem distribuir 
eventuais excedentes econômicos de suas atividades aos seus associados, 
as cooperativas podem fazer ambas as operações.

Sindicatos – Os sindicatos são sociedades civis, sem fins lucrativos, que 
visam a promover a defesa dos interesses individuais e coletivos de deter-
minada categoria de trabalho, representando-a em questões judiciais ou 
administrativas.

SAIBA MAIS

Para saber um pouco mais sobre 
a diversidade das  Associações 
de agricultores você pode ver o 
trabalho de Silveira et al. (1999) 
disponibilizado em: www.ufsm.
br/desenvolvimentorural.  Um 
dos aspectos muito discutidos 
hoje se refere à importância das 
organizações de agricultores no 
provimento de serviços de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural 
e na participação na pesquisa.
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Ou seja, no novo modelo, a “dependência” do Estado diminui e os 
agricultores passam a ser considerados mais responsáveis pelo suces-
so da atividade econômica que desempenham.

Quanto aos problemas coletivos, há uma revisão no entendimen-
to de qual seria a escala ideal de planejamento, o papel do Estado e 
sobre a forma como o Estado deve intervir, todos resultando numa va-
lorização da capacidade das comunidades na resolução de problemas 
coletivos.  Em geral, as comunidades são chamadas a participar no 
planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de ações 
de interesse comum. 

No caso das comunidades rurais, em geral, elas são chamadas para 
definir seus problemas, estudar formas sobre como solucioná-los e 
agir no sentido de buscar sua solução, recorrendo ao Estado e outros 
atores sociais  nos  aspectos que estão além de seu alcance.  Consti-
tuem-se, então, as parcerias entre Estado e demais atores sociais na 
busca do desenvolvimento.  

Nesta linha de pensamento, os planos de desenvolvimento par-
tem sempre das bases sendo articulados posteriormente em nível 
local,  municipal, territorial, regional...  Planos Municipais de Desen-
volvimento Rural podem ser concebidos, assim, como resultantes da 
articulação dos planos definidos no âmbito das diversas comunidades 
encontradas em um município. Reconhecendo a necessidade de in-
tegrar certas ações de desenvolvimento, alguns estudiosos têm pro-
posto que a discussão sobre o desenvolvimento deveria se dar em 
nível de território, ganhando força, assim, a idéia de “Desenvolvimento 
Territorial”.  O  box a seguir apresenta o conceito de Desenvolvimento 
Territorial   e uma notícia que remete à visão de autoridades políticas 
sobre a importância da participação nesses processos.

Conceito de Abordagem Territorial conforme a Secretaria de De-
senvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA).
“Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, com-
preendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensio-
nais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política 
e as instituições – e uma população com grupos sociais relativamente dis-
tintos, 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.”

Humberto Oliveira defende participação social na definição de 
políticas públicas.
(notícia publicada no site da SDT no dia 10 de dezembro de 2008)

“O secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, Humberto Oliveira, participou do Congresso Internacional de 
Gestão de Políticas Regionais no Mercosul e na União Européia. Durante o 
encontro, foram discutidas várias formas de desenvolvimento regional em 
diversos países do mundo.
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Por outro lado, muitas vezes, membros da sociedade se organizam 
para realizar ações que vão além de seus interesses pessoais ou da 
coletividade específica a que pertencem.  Nesses casos, geralmente, 
sua ação é realizada por meio da criação e atuação de Organizações 
Não-Governamentais (ONGs). O box apresentado a seguir indica uma 
revista e uma iniciativa referente a ação de ONGs ambientalistas.

Quando as mudanças perseguidas são mais amplas e sua conse-
cução não pode ser viabilizada dentro da estrutura institucional exis-
tente, emergem movimentos sociais.

Além dessas iniciativas relativamente autônomas na condução da 
resolução de problemas, grupos e  comunidades são chamados a par-
ticipar na elaboração, implementação e controle das políticas públicas 
para que as atribuições de cada um dos atores sociais possam ser defi-
nidas com maior precisão e para que as políticas públicas contemplem 
as prioridades sociais.

Humberto Oliveira apresentou, no painel “O papel da boa governança e 
da integração de atores sociais na gestão de políticas regionais”, a expe-
riência do Ministério do Desenvolvimento Agrário na atuação em territó-
rios regionais. Para ele, na execução de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento regional, os agentes sociais devem ser pensados como 
instrumentos e não como ponto de chegada. ‘Estamos num momento em 
que a sociedade exige um protagonismo maior e quer estar presente nesta 
discussão.’ Oliveira defendeu, ainda, a ampliação dos vários mecanismos 
de participação social. ‘Isto nos desafia a ter uma institucionalidade voltada 
ao tipo de participação que queremos ter. Uma estrutura adequada e mais 
simples’, afirmou.

Dentre as ações necessárias para o aprimoramento da participação social, 
Oliveira defendeu a paridade, pluralidade e representatividade nos colegia-
dos territoriais. “

Para saber mais sobre a noção de territórios rurais e as políticas do governo 
brasileiro para  seu desenvolvimento, consulte a página da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial do MDA: http://www.mda.gov.br/sdt/

As ONGs têm se destacado na defesa dos recursos naturais.  Para conhecer 
a diversidade de trabalhos das ONGs frente à questão florestal, você pode 
consultar o número da revista Unasylva dedicado a este tema, disponível no 
site: http://www.fao.org/docrep/u7760s/u7760s00.htm

Articulação contra deserto verde é criada no Rio Grande do Sul
Cerca de 35 entidades e movimentos sociais assinaram uma declaração para 
criar, no Rio Grande do Sul, a Articulação Estadual contra o Deserto Verde. A 
criação dessa articulação ocorreu ontem, durante o seminário "Deserto Verde: 
impactos da monocultura de eucalipto para os povos", na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.

http://www.cptpe.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid
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A maior participação nas políticas públicas se dá através de um 
conjunto diverso de mecanismos:

há uma maior preocupação em colocar as políticas do governo “em  -
discussão” através da manutenção de conselhos de representantes 
junto ao governo, realização de audiências públicas, realização de 
seminários de avaliação de políticas específicas;

em alguns casos, adotam-se modelos de “orçamento participativo”; -

os projetos federais  são “mais flexíveis” prevendo  participação da  -
população na sua “adaptação à realidade local;

parte dos recursos públicos vem sendo destinada a financiar proje- -
tos oriundos da sociedade civil;  ou

buscam-se fomentar a construção de estruturas de governança em  -
nível local (municipal e territorial).

Nas próximas Unidades, serão detalhadas as formas de participa-
ção da sociedade nas iniciativas de desenvolvimento rural.
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UNIDADE B

ESPAÇOS E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO 
PÚBLICA

1. OBJETIVOS

Analisar a descentralização político-administrativa em nível munici- •
pal concretizada na criação dos Conselhos Municipais de Desenvol-
vimento Rural e outros espaços de participação dos agricultores na 
gestão pública;

Compreender o espaço conflitual dos Conselhos Municipais de De- •
senvolvimento Rural como instrumento de participação efetiva dos 
agricultores familiares na construção das políticas públicas e na ges-
tão dos recursos públicos;

Compreender o papel desempenhado pelo Plano Municipal de De- •
senvolvimento Rural como instrumento orientador de políticas pú-
blicas municipais para o rural, verificando como sua elaboração in-
corpora a participação dos cidadãos.

2. INTRODUÇÃO

Nesta Unidade, veremos como a descentralização político-admi-
nistrativa presente no espírito da Constituição Brasileira promulgada 
em 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, concretiza-se em 
nível municipal, objetivando melhorar a gestão pública. 

Você poderá acompanhar o processo de formação de Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural como espaço de construção das 
políticas públicas e de estímulo à participação popular. Verá que esse 
processo traz imensos desafios ao se confrontar com uma tradição 
política baseada no clientelismo praticado pelos poderes públicos mu-
nicipais e na ausência de uma cultura de participação da população 
rural nas decisões sobre o desenvolvimento rural.

Buscando fornecer maiores informações sobre o funcionamento 
dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, seus limites e 
potencialidades, utilizaremos como referência prática o caso de Santa 
Maria-RS, nos anos de 2001-2004, quando o Prof. Paulo Roberto Sil-
veira, um dos responsáveis por esta disciplina, atuou como secretário 
de município de desenvolvimento rural.

SAIBA MAIS

A Constituição Brasileira de 1988

Depois de um período de ditadura 
militar, o Brasil vivencia nos anos 
80 um processo de abertura polí-
tica, que culmina com a convoca-
ção do Congresso Constituinte de 
1986, o qual elabora a nova cons-
tituição brasileira promulgada em 
cinco de outubro de 1988. Esta 
constituição foi chamada pelo 
saudoso senador Ulisses Guima-
rães, presidente do Congresso 
Constituinte, de “Constituição Ci-
dadã” devido a sua preocupação 
de preservar os direitos do cida-
dão diante do Estado.
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3. DESCENTRALIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO ENQUANTO 
FORMA DE CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO PÚBLICA

3.1. Descentralização, democratização e municipalização

Como vimos na Unidade A, na década de 80, forma-se um con-
senso, entre as instituições envolvidas com a problemática do desen-
volvimento, em torno da necessidade da descentralização político-ad-
ministrativa e da maior participação dos cidadãos nas decisões sobre 
as políticas públicas para alcançar maior eficácia na gestão pública. Tal 
consenso se reflete no debate realizado nos meios políticos brasilei-
ros, em torno da elaboração da Constituição Federal, promulgada em 
1988, considerada de espírito municipalista.

Convém lembrar que a defesa da descentralização político-admi-
nistrativa acontece por razões distintas entre as diversas forças polí-
ticas. Como ressaltam Bianchini e outros (2002), em relatório para a 
FAO, diferem-se as formas de descentralização:

Coalizões com predomínio de forças liberais conservadoras 
enfatizam os aspectos relativos aos ganhos de eficiência e de 
redução do setor público. Coalizões democrático-populares, 
por outro lado, privilegiam os aspetos relativos ao monitora-
mento social e à democratização da gestão local (p. 32)

Percebe-se que, para uns, trata-se de criar mecanismos para tornar 
a administração pública mais ágil e eficiente, pois é nos municípios 
que ocorrem os problemas cotidianos e onde vive a população, sendo 
mais rápido o processo percorrido entre o problema identificado e a 
ação necessária. Para outros, o mais importante é a necessidade de 
controle social sobre a máquina pública e a necessidade da participa-
ção efetiva do cidadão na definição das políticas e na fiscalização de 
sua execução. Tal diferença é importante, porque significa uma com-
preensão diferenciada do papel da participação dos cidadãos na ges-
tão dos problemas sociais.

Refletindo a conjuntura dessa época, a Constituição Brasileira 
de 1988, estabelece um sistema de responsabilidade compartilhada 
entre as esferas federal, estadual e municipal, garantindo avanços na 
descentralização político-administrativa. Atribui-se aos municípios 
maiores responsabilidades nas áreas sociais como saúde, educação, 
criança e adolescente, idosos e nas áreas de habitação, saneamento e 
meio ambiente. Argumenta-se que os municípios teriam maior com-
petência para tratar de assuntos locais, sendo sua responsabilidade, 
mesmo que indireta, atuar na área de desenvolvimento econômico 
local (combate ao desemprego e as desigualdades sociais) e de segu-
rança pública (combate à violência urbana).
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Devemos considerar a longa tradição, no caso brasileiro, de uma 
centralização do poder e dos recursos públicos na esfera federal. As-
sim, a Constituição de 1988, descentraliza as responsabilidades em 
relação às políticas públicas, atribuindo aos estados e municípios no-
vas obrigatoriedades.

No entanto, este processo ocorreu sem a proporcional descentra-
lização das verbas públicas, o que obriga os municípios a dependerem 
de recursos provenientes do orçamento federal para atender as de-
mandas das diversas áreas de ação dos serviços públicos.

Freqüentemente, ouvimos que a Constituição de 1988, repassou 
responsabilidades para os municípios, mas não lhes repassou mais 
recursos para enfrentar tais encargos. Como se expõe claramente em 
estudo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, “o 
Município no Sistema Tributário Brasileiro”, de autoria de François Bre-
maeker, publicado em 2000, os municípios enfrentam dificuldades 
para conseguir equilíbrio entre receitas e despesas: 

Os Municípios têm como certos e crescentes os seus dispên-
dios, mas incertas suas receitas. O aumento constante e de-
sordenado dos encargos, muitos deles de competência das 
demais esferas de Governo, têm feito com que o custo de sua 
manutenção se avolume e fuja ao controle dos Municípios, 
não só aqueles ligados à área da saúde, educação e assistên-
cia social, mas das mais diferentes naturezas, tais como as 
áreas da administração tributária, agricultura, comunicações, 
judiciário, segurança pública, trabalho e transportes (p. 15).

O aumento dos encargos dos municípios sem aumento proporcio-
nal de recursos tem levado a uma situação em que, em 1995, 82,3 % 
dos municípios tinham resultado fiscal negativo (balanço entre recei-
tas e despesas) e, em 1998, esse número tinha se reduzido para 55,5 
%. Tal situação é motivada pela Lei de Responsabilidade Fiscal que 
obriga o ajuste das finanças municipais, reduzindo gastos supérfluos 
e despesas com pessoal, mas podendo significar também redução na 
oferta e na qualidade dos serviços públicos.

Neste mesmo estudo do IBAM, demonstra-se que os municípios 
passam a contar com mais recursos a partir de 1988. No período de 
1988 a 1998, 

[...] enquanto a massa de tributos recolhidos pelas três esferas 
de Governo cresceu 51,3%, em termos reais, no período entre 
1989 e 1998, o desempenho dos Municípios foi quase quatro 
vezes superior, alcançando um crescimento de 199,6%. Neste 
mesmo período a arrecadação do Governo federal evoluiu po-
sitivamente em 49,8% e a arrecadação dos Governos estadu-
ais cresceu 40,7%. (BREMAEKER, 2000, p. 05)

VOCÊ SABIA

O Brasil é o único país do mun-
do que tem o município como 
um organismo com autonomia 
legislativa. Ou seja, no Brasil, os 
legislativos municipais podem 
fazer suas próprias leis, desde 
que não desrespeitem as de-
terminações legais constantes 
na legislação estadual e federal. 
A partir de 1988, todos muni-
cípios têm suas leis orgânicas 
que regem o funcionamento 
dos poderes executivo e legis-
lativo municipais. 

?
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No entanto, quando se analisa mais profundamente o quadro tri-
butário brasileiro, percebe-se que ainda ocorre uma grande concentra-
ção na esfera federal como se pode ver na tabela a seguir.

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS ESFERAS 
DE GOVERNO,

NO PERÍODO ENTRE 1989 E 1998.
(Em R$ milhões de dezembro de 1998)*

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS

ANOS TOTAL Disponível  % Disponível  % Disponível  %

1989 182.183 100.201 55,0 52.104     28,6    29.878    16,4

1990 207.165 113.941 55,0 57.799     27,9    35.425    17,1

1991 184.831 94.449 51,1            55.079     29,8    35.303    19,1

1992 178.652 94.150     52,7            51.630     28,9    32.872     18,4

1993 184.463 101.270    54,9           49.990     27,1    33.203     18,0

1994 210.244 112.901    53,7 59.709    28,4    37.634     17,9

1995 228.521 119.517    52,3 65.814    28,8    43.190     18,9

1996 247.258 134.508    54,4 68.985    27,9    43.765     17,7

1997 257.424 145.187    56,4 69.505    27,0    42.732    16,6

1998 275.561 158.438   57,5 70.752   25,7    46.371     16,8

Fonte: IBAM, 2000.

Percebe-se, na tabela acima, que os municípios contavam, em 
1989, com apenas 16,4% da receita tributária nacional, sendo que há 
um crescimento até 1991 e uma posterior queda gradual, chegando, 
em 1998, a um nível de participação no bolo tributário semelhante ao 
nível de 1989. Se examinarmos a situação pós-1998, verifica-se que 
há inclusive uma pequena diminuição da participação dos municípios 
no total do bolo tributário no período 2000-2003, não apresentando 
mudanças significativas nos próximos anos.

Ao analisarmos a composição dos recursos disponíveis aos muni-
cípios, verifica-se que sua arrecadação própria de tributos é responsá-
vel por 21,7 % dos recursos disponíveis, sendo 61,7 % provenientes de 
transferências constitucionais de recursos federais e estaduais, ficando 
16,7% oriundos de outra fontes (aqui entram as emendas parlamen-
tares, financiamentos e outras transferências de recursos federais via 
programas ministeriais).

A arrecadação tributária própria dos municípios envolve, princi-
palmente, o imposto sobre serviços (ISS), o qual representa 2,0 % 
do bolo tributário nacional e o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), que representa 1,49% do bolo tributário nacional. Aqui se deve 
salientar que tais tributos alcançam níveis insignificantes em peque-
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nos municípios, onde o setor de serviços é pouco evoluído e peque-
no número de imóveis encontra-se na zona urbana, já que sua maior 
população encontra-se nas áreas rurais. Assim, nesses municípios, há 
ainda uma maior dependência das transferências de recursos federais 
e estaduais. Outro imposto arrecadado pelos municípios é o ITBI, Im-
posto sobre Transferências de Bens Imóveis, que somado com outras 
taxas cobradas pelo município não ultrapassa 20% da arrecadação 
municipal (certamente com volumes de recursos muito insignificante 
nos pequenos municípios).

As transferências federais referem-se ao Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), constituído por 22,5% do Imposto de Renda 
(IR) e por 22,5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
Esses dois tributos representam 22,1% da carga tributária nacional, o 
que faz que os municípios recebam desta fonte o equivalente a 4,98% 
dos tributos do País. No entanto, como é sua distribuição entre os 
municípios? Segundo estudo do IBAM de 2000:

A sua repartição pelos Municípios obedece a critérios distin-
tos: os 27 Municípios das capitais de Estados recebem 10% 
do montante do FPM; enquanto que os 90% restantes são 
distribuídos pelos Municípios do interior, segundo um crité-
rio populacional. Na distribuição per capita, os Municípios de 
menor porte demográfico recebem relativamente mais, com 
o objetivo de redistribuir os recursos entre os Municípios fi-
nanceiramente mais pobres (IBAM, 2002, p.8).

Entre as transferências estaduais, a principal é proveniente do 
ICMS (imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de trans-
porte e comunicações). 

Este tributo dos Estados representa 22,11% da carga tributária 
nacional, o que faz com que os Municípios recebam através 
do ICMS 5,53% dos recursos correspondentes aos tributos do 
País. A sua repartição pelos Municípios obedece a dois crité-
rios: 75% da parcela transferida em cada Estado (esta parcela 
é 25% do valor arrecadado) é redistribuída aos Municípios 
onde foi gerado o imposto; e os 25% restantes são redistribu-
ídos segundo critérios definidos em cada Estado e aprovado 
em lei pelo legislativo estadual”(IBAM, 2002, p. 08).
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3.2. Descentralização, democratização e formas de par-
ticipação na gestão pública

Na década de 90, estabelece-se um consenso em torno da parti-
cipação popular na gestão pública, sendo criados vários mecanismos 
como: 

a) Conferências - municipais, estaduais ou federais, são espaços de 
debates sobre as grandes diretrizes a serem perseguidas em cada 
área específica. Exemplo: saúde, assistência social, segurança ali-
mentar, etc...; 

Segundo Nelson Saule Júnior, em trabalho para o Instituto Polis, publicado 
em 2002: 

A Constituição Brasileira conta com os seguintes pressupostos constitucio-
nais da participação popular e da gestão democrática da cidade: democra-
cia direta-participativa, cidadania e dignidade da pessoa humana, direitos 
humanos (direitos políticos), princípio da igualdade; princípio da descentra-
lização no modelo da Federação brasileira e o princípio do devido processo 
legal”.

Ainda segundo o autor, “com base no princípio da participação popular 
a Constituição Brasileira instituiu vários mecanismos para fins de garan-
tir uma participação direta do cidadão no Poder Público como a iniciativa 
popular, o referendo, o plebiscito, as consultas e audiências públicas, os 
conselhos de gestão de políticas e serviços públicos, os quais têm vital im-
portância para garantir o respeito aos valores da democracia e da justiça, a 
proteção e concretização dos direitos da pessoa humana e a construção de 
uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos.

Conferências: Segundo Nelson Saule Júnior (2002) 

O instrumento da Conferência visa assegurar um proces-
so amplo e democrático de participação da sociedade na 
elaboração e avaliação de uma política pública. As Confe-
rências têm por objetivo mobilizar o Governo e a socieda-
de civil para a discussão, a avaliação e a formulação das 
diretrizes e instrumentos de gestão das políticas públicas, 
bem como definir uma agenda da cidade contendo um 
plano de ação com as metas e prioridades sociais para 
a cidade.

As conferências podem ser estabelecidas em lei, como no caso das con-
ferências de saúde e assistência social, que devem ser realizadas nas três 
esferas de governo; ou convocadas pelo poder público em qualquer das 
esferas de poder, via decreto do executivo para debater profundamente as 
políticas referentes a uma área específica de governo.



AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

35

b)Consultas populares - através do voto, a população estabelece quais 
são as prioridades de investimento dos recursos públicos;

c) Orçamento participativo - experiência reconhecida em nível mundial 
como forma de racionalização da aplicação dos recursos públicos, em 
que  assembléias populares definem as prioridades de investimento;

d) Audiências públicas - espaços públicos convocados pelo poder exe-
cutivo, legislativo ou judiciário para debate de questões polêmicas, 
permitindo a confrontação de interesses divergentes;

e) Conselhos - em nível municipal, estadual e até federal, com papel 
consultivo ou deliberativo em relação a políticas públicas em áreas 
específicas da vida social. Exemplo: Conselho Nacional de Meio-
ambiente, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de 
Saúde ou Desenvolvimento Rural.

Plebiscito e Referendo Popular: O referendo popular e o plebiscito são 
mecanismos que permitem através da consulta popular, a participação de 
forma direta dos cidadãos, para proferir decisões relacionadas com a políti-
ca institucional que afetam os interesses da sociedade.

O Plebiscito é uma resposta da população a uma questão específica de inte-
resse público definida em convocação pelo Congresso Nacional.  Já o referen-
do seria um instrumento para aprovação de decisões do poder público, em 
qualquer esfera de poder. No âmbito municipal, seria de grande utilidade na 
consulta à população sobre questões urbanísticas, como “concessão de licen-
ças para projetos urbanísticos de grande impacto ambiental ou de impacto de 
vizinhança, a implantação de aterros sanitários de usinas de compostagem 
de lixo, poderiam ser submetidas ao referendo dos moradores do distrito, do 
bairro ou da áreas diretamente atingidas” (SAULE JÚNIOR, 2002).

Gestão Orçamentária Participativa: Previstos no Estatuto da Cidade (arti-
go 4º, inciso, III, alínea f), constitui-se em mecanismo de fiscalização con-
tábil, financeira e orçamentária. Em nível municipal, o artigo 44 do estatuto 
das cidades estabelece a obrigatoriedade da  “realização de debates, audi-
ências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória 
para sua aprovação pela Câmara Municipal” (SAULE JÚNIOR, 2002, p.11).

Audiência Pública constitui Instrumento que deve ser utilizado pelo Po-
der Executivo, pelo Poder Legislativo ou Ministério Público como garantia 
processual dos direitos coletivos e difusos da população, sempre dentro 
dos princípios de publicidade e os direitos do cidadão à informação e de 
participação, podendo ser solicitadas pelos cidadãos e suas organizações 
representativas. O Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257 de 10 de julho de 
2001, em seu inciso II do art.43, determina a realização de audiências pú-
blicas para garantir a gestão democrática da cidade e, especificamente, no 
inciso XIII do artigo 2°: “audiência do Poder Público municipal e da popu-
lação interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 
atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente 
natural ou construído, o conforto ou a segurança da população”.
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Cabe à lei orgânica dos municípios regulamentar como se dará o 
controle social da gestão pública, instituindo um marco legal para a 
criação e funcionamento de mecanismos de participação popular. As-
sim, conforme Nelson Saule Júnior, em seu trabalho intitulado “Marco 
Legal da Participação Popular no Brasil”:

A Lei Orgânica dispõe sobre as diretrizes que devem ser ob-
servadas para a instituição dos conselhos de gestão de polí-
ticas setoriais (saúde, educação, habitação e política urbana) 
como, por exemplo, se estes devem ser deliberativos ou con-
sultivos, se devem ser paritários ou tripartite, se os represen-
tantes da sociedade devem ser eleitos ou indicados. Cabe 
a Lei Orgânica regulamentar quais os assuntos que podem 
ser objeto de referendo ou plebiscito, as matérias legislativas 
que obrigatoriamente devem ser submetidas a audiências e 
consultas públicas, como por exemplo, o plano diretor da ci-
dade, e dispor sobre os procedimentos para a utilização da 

iniciativa popular.

Segundo a Constituição Brasileira de 1988, o Conselho é definido como ór-
gão administrativo, colegiado, composto por representantes da sociedade 
civil e do Poder Público. Segundo Saule Júnior (2002), o Conselho é par-
te integrante da administração pública, estando vinculado a um ministério, 
uma secretaria estadual ou municipal para poder exercer suas funções de 
fiscalização das ações do executivo e de construção de políticas públicas e 
programas a serem executados pelo poder executivo. No entanto, esta vincu-
lação não significa subordinação, sendo sua independência necessária para 
cumprir sua função de controle social, assegurando a gestão participativa.

Para tal independência ser garantida, os conselhos devem ser criados por 
lei, evitando que possam ser extintos segundo a vontade política e interes-
se de determinado administrador, seja presidente, governador ou prefeito 
em casos de criação por decreto. Também, a determinação legal que insti-
tui o conselho deve definir seu caráter, se deliberativo ou consultivo. Caso 
seja meramente consultivo, suas decisões podem ou não serem implemen-
tadas pela administração pública, o que diminui seu poder e desmotiva a 
participação popular. 

Já em casos que o Conselho é deliberativo, o poder da sociedade civil é 
reforçado e a participação popular mais efetiva na definição das políticas 
públicas. Nas áreas de saúde e assistência social, a lei federal determina o 
caráter deliberativo dos Conselhos e suas funções dentro de um sistema 
nacional articulado. Desse modo, cria-se a necessidade de uma negociação 
permanente entre as administrações públicas e os Conselhos Municipais, o 
que permite um aprendizado político e a superação de práticas autoritárias 
e clientelistas por parte dos representantes do poder executivo. 

Outra questão fundamental é a composição dos conselhos, podendo ser ou 
não paritária entre os representantes dos setores organizados da popula-
ção e do poder público. A participação popular é mais efetiva quando existe 
a paridade, caso contrário, o Conselho acaba sendo apenas uma forma de 
legitimar as ações dos órgãos do poder executivo.



AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

37

A Constituição de 1998, seguida do “Estatuto das Cidades” (Lei 
n. 10.257, de 10/07/2001), instituem o planejamento participativo da 
gestão do território municipal, urbano e rural, através de Planos Direto-
res de Desenvolvimento Urbanos e Ambientais (PDDUA), obrigatórios 
para municípios com mais de 20.000 habitantes. Desse modo, cabe a 
esses PDDUA a criação de mecanismos de participação popular.

Enfatizaremos aqui, o Conselho como instrumento de participa-
ção popular por sua maior importância no caso das políticas públicas 
orientadas para áreas rurais e sua atribuição de elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR).

4. OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL

No contexto político e legal da democratização e descentraliza-
ção, surgem os Conselhos de Desenvolvimento Rural como espaços 
de participação dos agricultores e demais habitantes das áreas rurais 
na definição das políticas públicas em nível municipal. 

Até meados da década de 1980, era comum constatarmos a au-
sência de Conselhos de Desenvolvimento Rural ou de Agricultura nos 
municípios brasileiros e também a ausência de Secretarias Municipais 
de Agricultura ou Desenvolvimento Rural. Isto ocorria mesmo em mu-
nicípios com ampla participação da agricultura no PIB municipal e com 
a maioria da população habitando o espaço rural. Tal situação explica-
se pela compreensão hegemônica entre os gestores municipais de 
que as políticas para a agricultura ou desenvolvimento rural são de 
responsabilidade das esferas federais e estaduais, pois os municípios 
com seus escassos recursos pouco podem fazer nessa área. 

Com a Constituição de 1988, houve um grande estímulo para a 
participação popular com a criação de Conselhos Municipais sendo 
determinada pelas leis orgânicas municipais. Mas, certamente, a exi-
gência da criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 
e da existência de secretarias voltadas à ação junto aos agricultores, 
para permitir acesso aos recursos dos programas estaduais e federais, 
foi determinante para criação desses espaços de discussão e de efeti-
vação das políticas públicas municipais.

Segundo estudo coordenado pelo professor da Universidade de 
São Paulo, Ricardo Abramovay em 2001, existiam, em 1999, quase 27 
mil conselhos, uma média de 4,9 por município, sendo que 99% dos 
municípios brasileiros tinham conselhos de saúde, 91% de educação e 
de assistência social e 71% de crianças e adolescentes. Já em relação 
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aos conselhos de desenvolvimento rural, constatou-se a existência em 
um quinto dos municípios brasileiros (20%) e a maioria de criação 
muito recente. 

Nesse contexto, foi de fundamental importância a criação pelo 
governo federal, em 1997, da linha Infra-estrutura e Serviços Munici-
pais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF que exigia a participação das comunidades beneficiárias, 
através dos conselhos municipais de desenvolvimento rural. Essa exi-
gência contribui para a conformação dos Conselhos de Desenvolvi-
mento Rural tal como estes são organizados atualmente. Por isso, 
torna-se relevante examinarmos este programa e a ação dos CMDR 
em sua efetivação.

4.1. O PRONAF – Infra-estrutura e Serviços Municipais e 
a constituição dos CMDR

Como você deve lembrar que na disciplina Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento Sustentável, vimos que o PRONAF abrange três 
eixos: a Linha de crédito, a Linha de capacitação e a Linha de Infra-
estrutura e Serviços Municipais. Esta última, criada em 1997, tinha o 
objetivo de melhorar as condições gerais dos municípios e viabilizar a 
permanência dos agricultores nas atividades produtivas. A sua siste-
mática é bastante distinta da modalidade de crédito, pois exige o en-
volvimento das comunidades beneficiárias na elaboração dos projetos 
e em sua execução.

Esse envolvimento deve ocorrer via Conselho de Desenvolvimento 
Rural do município, no qual são selecionados os projetos de acordo 
com os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural.  Exige-se que os 
planos municipais e os planos de trabalho referentes aos projetos apre-
sentados como candidatos a fazer parte do programa, em que deveria 
constar como seriam aplicados os recursos solicitados, sejam aprovados 
pelos conselhos e que estes sejam compostos pela maioria de agriculto-
res. Os projetos selecionados devem ser encaminhados para avaliação 
pelo Conselho Estadual do PRONAF e, se aprovados nesta instância, 
devem ser encaminhados para análise pelo Conselho Nacional e a Ge-
rência Executiva do Programa, onde são discutidas e tomadas todas as 
decisões políticas relativas ao apoio à agricultura familiar.

Esta modalidade do PRONAF está voltada para a melhoria da rede 
de infra-estrutura dos municípios, através do financiamento de obras 
e serviços necessários ao fortalecimento da agricultura familiar. Em 
1997, ano de estabelecimento desta modalidade, foram selecionados 
em torno de 1.000 municípios em todo país para participar.
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Em estudo realizado pelos professores da Universidade de São 
Paulo, Ricardo Abramovay e José Ely da Veiga, sobre os dois primeiros 
anos de operacionalização do programa, constata-se:

 a falta de participação dos agricultores e suas organizações 
nas discussões realizadas para a elaboração dos Planos Muni-
cipais de Desenvolvimento Rural, fazendo com que os técni-
cos rurais ou as lideranças desses produtores elaborassem os 
planos; a pouca experiência dos principais agentes envolvidos 
(técnicos rurais, líderes de associações, agricultores familiares, 
etc.), resultando num grande descompasso entre os projetos 
encaminhados, as condições econômicas de implementação e 
o grau de alcance social dos mesmos (1998, p.11).

Em trabalho conduzido pela professora Rosângela Aparecida de 
Medeiros Hespanhol, em 2005, sobre o estado de São Paulo, eviden-
cia-se que, “mais importante que a disponibilidade de recursos econô-
micos, no caso via PRONAF Infra-Estrutura e Serviços Municipais, está 
o grau de comprometimento e participação efetiva dos produtores 
com sua organização coletiva” (HESPANHOL, 2005, p.23). A autora vê 
este comprometimento como resultado de uma cultura de participa-
ção efetiva dos agricultores em suas organizações, que não se cria de 
uma hora para outra, necessitando-se de uma tomada de consciên-
cia da necessidade sobre a organização e a mobilização em torno de 
um projeto comum. Para a autora, somente assim os CMDRs poderão 
constituir-se em espaço de construção de um projeto de desenvolvi-
mento com potencialidades locais.

Em outro estudo, realizado pelos pesquisadores Fernanda Faria 
Silva, Vanessa Petrelli Corrêa e Henrique Dantas Neder da Universi-

Os critérios de Acesso ao PRONAF - Infra-estrutura e Serviços Municipais

Segundo Abramovay e Veiga (1999, p. 10), para seleção dos municípios 
estabeleceu-se:

“um sistema de pontuação resultante do cruzamento de 
três indicadores: (i) o número absoluto de propriedades 
com área inferior a quatro módulos fiscais; (ii) o valor da 
produção agrícola municipal por hectare, levantado pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA/SP); e (iii) 
o índice de participação dos municípios no ICMS, elabo-
rado pela Secretaria da Fazenda. Tais indicadores foram 
estratificados em sete classes (...). Os números das classes 
para cada um dos indicadores foram multiplicados, defi-
nindo o número de pontos do município”. 

Segundo esses autores, como critérios complementares, definiu-se que te-
riam prioridade os municípios onde houvesse a presença de engenheiro 
agrônomo ou veterinário na Casa da Agricultura Municipal (secretarias de 
agricultura no Rio Grande do Sul), a organização dos produtores em enti-
dades como sindicatos, associações ou cooperativas; e a participação em 
outros programas federais e/ou estaduais.
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dade Federal de Uberlândia, comparando-se o desempenho do PRO-
NAF-Infra-estrutura e Serviços Municipais entre as regiões Sul e Nor-
deste, demonstra-se a não uniformidade na distribuição dos recursos 
entre os municípios. Em relação ao Nordeste, verifica-se que, para os 
municípios com menor nível de desenvolvimento rural (total de 447 
municípios), 70,25% deles não receberam recursos deste programa e 
que apenas 29,75% receberam. De outro lado, quando consideramos 
os municípios de IDR Alto (total de 447), apenas 48,10% deles não 
recebeu PRONAF Infra-Estrutura, enquanto que 51,9% obtiveram o fi-
nanciamento. O estudo conclui, em relação à região Nordeste, que os 
recursos não chegam aos municípios mais carentes pelas debilidades 
institucionais, onde destacam-se a política clientelista das elites locais, 
mantida devido ao baixo índice de participação dos agricultores e pela 
ausência de organizações capazes de pressionar o poder público. 

Neste mesmo estudo, quando se analisa o desempenho da região 
Sul, verifica-se que os recursos atingem os mais carentes. Dos 1170 
municípios desta região, 359 municípios receberam estes recursos,

sendo 34,26% de IDR muito baixo, 31,48% de IDR baixo e 
apenas 13,09% de IDR alto. Dos 292 municípios classificados 
como sendo de IDR muito baixo, 42,12% recebeu este tipo 
de recursos. Paralelamente, dos 292 municípios classificados 
como sendo de IDR alto, apenas 16,10% recebeu este tipo de 
financiamento (SILVA et al., 2006, p.16).

Desse modo, pode-se perceber que na região Sul, mesmo nos mu-
nicípios mais pobres, a organização dos agricultores é mais efetiva, 
resultando em maior ação dos CMDRs e administrações municipais 
em articular as políticas públicas voltadas para o meio rural e a agri-
cultura familiar. Assim, os programas federais chegam de forma mais 
equitativa aos beneficiários. 

Percebe-se aqui, a importância dos CMDRs como espaço de cons-
trução de políticas públicas e instrumento de equidade na distribuição 
dos recursos públicos.

4.2. A natureza dos Conselhos de Desenvolvimento Rural: 
espaço de disputa e negociação de interesses

O CMDR é por definição um espaço de disputa e negociação de in-
teresses, onde os diferentes segmentos da população rural represen-
tados divergem e convergem sobre as políticas públicas municipais. 
Sendo assim, as questões relacionadas às disputas político-eleitorais 
inevitavelmente estarão presentes. 

Uma vez constituído, o CMDR passa a ser um espaço de legitima-
ção para quaisquer ações voltadas ao desenvolvimento rural, desde 
a reivindicação por melhorias nas estradas, passando pela aprovação 
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dos relatórios referentes aos serviços públicos de ATER até a elabora-
ção dos planos de desenvolvimento rural.  Assim, passa a ser espaço 
de disputa e negociação de interesses diversos. A dificuldade de diálo-
go entre os diferentes atores municipais (considerando a participação 
seletiva e as assimetrias entre a lógica de técnicos e agricultores), di-
ferenças de entendimentos sobre problemas e soluções para o desen-
volvimento rural e a falta de acordo quanto à definição do público-alvo 
atendido pelas diferentes organizações e/ou projetos contribuem para 
a ocorrência de conflitos.

Politicamente, espera-se que os conselhos contribuam para asse-
gurar a transição de uma gestão tradicional para participativa, o que 
é muito difícil uma vez que é comum na tradição brasileira haver, na 
esfera municipal, um controle do poder público pelas elites políticas 
locais, vinculadas a interesses econômicos poderosos e legitimadas 
por processos clientelistas, em que a relação de favor entre eleitor 
e eleito beneficia a perpetuação desses grupos dominantes no con-
trole da política local. Esta característica contribui no sentido de que 
os mecanismos de participação popular possam se transformar em 
instrumentos de legitimação desses interesses políticos dominantes, 
mantendo a gestão tradicional. A ausência de uma cultura política de 
ação efetiva dos cidadãos nos processos decisórios inibe a participa-
ção e a organização populares.  Assim, constitui um grande desafio 
para aqueles comprometidos com a democratização, instituir proces-
sos participativos “verdadeiros”.

Desse modo, ao invés do CMDR exercer seu papel de planejamen-
to das políticas de desenvolvimento rural de médio e longo prazo, 
orientando as ações das administrações municipais que se sucedem, 
evitando a descontinuidade pela troca de prefeitos, muitas vezes, tor-
na-se um legitimador dos programas propostos pelo gestor municipal. 
Assim, o CMDR,  acuado pela pressão política que sofre de um prefeito 
e sua dependência para efetivação de ações em relação ao aparato 
operacional oferecido pelo poder público, acaba suscetível a legitimar 
interesses políticos de prefeitos e seus aliados políticos.

De outro lado, é também possível que agentes sociais com inte-
resses contrários aos de um prefeito, por razões políticas, utilizem o 
CMDR como espaço de disputa eleitoral, o que o descaracterizaria 
como espaço de planejamento das políticas públicas.

A questão que cabe colocar aqui é como pode o CMDR tornar-se es-
paço de participação efetiva da população rural na definição das políticas 
públicas municipais e instrumento que promova a participação popular, 
considerando seu caráter necessariamente conflituoso, já que acolhe 
membros dos mais diversos grupos sociais, portadores de diferentes in-
teresses econômicos, políticos e marcantes diferenças culturais?
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Inicialmente, retomamos o já citado estudo do Instituto CEPA em 
Santa Catarina como referência sobre a compreensão do que seja par-
ticipação. Para os autores deste estudo: 

A participação efetiva vai além do envolvimento neste ou 
naquele projeto, assim como não se limita ao envolvimento 
de uns poucos membros da comunidade. Num sentido mais 
amplo, participação significa que as pessoas são capazes de 
controlar os acontecimentos e processos que dirigem suas 
vidas. Por esta definição, a extensão e a qualidade da partici-
pação dos cidadãos nas dimensões políticas, culturais, sociais 
e econômicas que afetam o seu dia-a-dia são um processo 
cujos resultados serão alcançados no médio e longo prazo. 
"Fazer e ser parte de", ativa e solidariamente, leva, obrigato-
riamente, ao reconhecimento de objetivos comuns e à for-
mulação de uma estratégia compartilhada, compatível com 
a capacidade das pessoas e com as especificidades de cada 
município. (INSTITUTO CEPA, 2002, p.12).

Tal reconhecimento da complexidade da participação e da sua ca-
racterística - que exige a necessidade sentida de participar - requer 
metodologias que a promovam. Esse entendimento aqui exposto não 
condiz com a postura que espera a participação como natural, quando 
solicitada, como freqüentemente se tem visto nos chamados “Plane-
jamentos Participativos”. 

Apesar das dificuldades, merece destaque a contribuição dos Con-
selhos no âmbito da formulação dos Planos Municipais de Desenvolvi-
mento Rural, articulação das políticas e ações para o meio rural e ges-
tão de políticas de apoio como os Fundos Rotativos.  Cada um destes 
aspectos será examinado com maior detalhe a seguir.

5. OS CONSELHOS E OS PLANOS MUNICIPAIS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

Como vimos anteriormente, o PRONAF - Infra-estrutura trouxe a 
exigência de que os municípios elaborassem seus Planos Municipais 
de Desenvolvimento Rural - PMDR, ancorando nas prioridades e ações 
aí definidas, seus projetos de captação de recursos. Torna-se comum, 
nas leis orgânicas municipais, a partir de 1988, instituir-se a obrigato-
riedade da elaboração de PMDRs como instrumento de planejamento 
e gestão pública do espaço rural. 

No caso de Santa Maria-RS, o PMDR deve cobrir o período de três 
anos, sendo debatido e aprovado pelo CMDR. Esta aprovação não 
deve coincidir com o primeiro ano da administração municipal, garan-
tindo que a mudança de governo não signifique abandono das políti-
cas e programas em curso, sendo o PMDR o documento que orienta as 
ações no município no tocante ao desenvolvimento rural. 
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Dessa forma, é com base no PMDR que a administração municipal em 
seu primeiro ano inclui os programas no Plano Plurianual de Investimentos, 
documento aprovado pelo legislativo e que determina onde poderão ser 
alocados os recursos públicos durante os quatro anos de gestão.
Para assegurar a orientação necessária, geralmente os planos devem 
ser relativamente detalhados (dê uma olhada no Box).

No caso de Santa Maria, podemos exemplificar com a Política de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, que objetivava o acesso a uma alimen-
tação de qualidade nutricional e sanitária pela população de baixa renda, 
rural ou urbana. Um de seus programas, o Programa de Abastecimento 
Popular – PAP, visava  criar um conjunto de mecanismos para garantir a 
população da periferia (bairros e vilas) uma alimentação de melhor quali-
dade, viabilizando a aquisição direta de agricultores familiares, articulando 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e a organização da 
ação do Poder Público.
O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural definirá as diretrizes que 
orientarão as políticas, programas e projetos a serem desenvolvidos no mu-
nicípio durante seu período de abrangência. Este Plano deve dialogar com 
as determinações dos planos diretores urbanos e ambientais quando exis-
tirem e com o Plano Prurianual de Investimentos (com validade de 4 anos). 
O PMDR a partir de sua constituição passa a orientar a elaboração da lei de 
Diretrizes Orçamentárias, aprovada anualmente pelo legislativo municipal, 
prevendo quais políticas, programas e projetos serão priorizados e contarão 
com recursos do orçamento municipal. 

Como se constitui um PMDR ? Deve ser composto por:

As diretrizes são os eixos norteadores das ações, dão uma visão de quais 
serão as prioridades. Deve-se ter clareza de que partir da análise e definir 
diretrizes exige que seja definida qual compreensão de desenvolvimento 
rural embasará o plano, pois sem se saber o que se pretende alcançar no 
futuro, não se pode saber qual orientação deve ser seguida. E esta definição 
pela sua importância deve ser tomada com ampla participação popular, 
evitando que determinadas posições político-ideológicas traduzidas em 
discursos comumente aceitos como válidos em relação ao que é desen-
volvimento rural acabem por orientar os rumos a ser seguido. Por isso, no 
Planejamento Estratégico Participativo - PEP em Santa Maria-RS, a reflexão 
inicial junto às comunidades rurais foi sobre qual entendimento tinham de 
desenvolvimento rural, antes de perguntar-lhes quais seus principais pro-
blemas e o que fazer em relação a estes.

Já as políticas podem ser definidas como um conjunto de instrumentos 
necessários para viabilizar as diretrizes propostas. No caso de Santa Maria, 
cada política continha instrumentos que incluíam, obrigatoriamente, cinco 
eixos de atuação: Crédito, ATER, Comercialização, Organização e Forma-
ção.  

Os programas são um conjunto coerente de instrumentos que articulados 
permitem a execução de ações ou atividades que visem a operacionalizar 
as políticas públicas. Cada programa define as formas como os cinco eixos 
de atuação tornam-se mecanismos efetivos de ação do poder público, suas 
formas de acesso, objetivos, metas, recursos disponíveis e responsabilida-
des dos atores envolvidos.

Os projetos referem-se a ações específicas, partem de um programa, definin-
do a operacionalização da ação do poder público e de sua forma de relacio-
namento com demais atores sociais envolvidos.
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produção e consumo. Este programa envolvia um conjunto diverso de ini-
ciativas nesse sentido, cada uma detalhada em projetos específicos como 
“qualificação das feiras de produtores”, “produção ecológica” e “criação e 
operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal”.

No caso do projeto de qualificação das feiras, este envolvia ações 
de crédito (elaboração de projetos para Fundo Rotativo Municipal ou 
PRONAF-Investimento), ações de ATER (ações da EMATER-RS e da 
equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural na assessoria aos fei-
rantes, tanto em sua organização como em sua produção, transporte e 
processamento artesanal de alimentos), ações de organização (criação 
de conselho de feirantes e conselhos de feiras), ações de comercializa-
ção (viabilização de acesso ao programa PANPA - Programa de Apoio 
a Novos Produtos Agropecuários, gerido pelo governo estadual para 
disponibilização a fundo perdido de bancas e equipamentos para as 
feiras, melhoria de embalagens e regulamentos para preços e apresen-
tação dos produtos) e ações de formação (Parceria da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural com SENAI-RS e UFSM para cursos na área de 
Boas Práticas de Fabricação, enfocando os cuidados higiênico-sanitá-
rios na preparação de alimentos, processamento de produtos alimen-
tícios e gestão/planejamento da participação nas feiras).

Torna-se importante chamarmos atenção aqui para um aspecto 
que tem implicado em distorção no estabelecimento de prioridades e 
diretrizes para o desenvolvimento rural pelos conselheiros dos CMDRs. 
Trata-se da lógica do imperativo técnico pela qual profissionais com 
formação em nível superior ou médio vinculados ao serviço de ATER, 
entidades voltadas à agricultura ou mesmo à secretaria de município 
de agricultura ou desenvolvimento rural, acabam impondo sua visão 
perante os agricultores. 

Em que consiste tal lógica?  Pode-se dizer de forma simplifica-
da que significa a crença de que o conhecimento técnico-científico, 
do qual pensam ser portadores tais profissionais, é suficiente para 
fornecer uma análise dos problemas enfrentados pelo meio rural e 
identificar as medidas adequadas a serem tomadas. Muitas vezes, tais 
profissionais acabam propondo ações coerentes com sua visão de que 
propiciar as condições para os agricultores adotarem mais tecnologia 
é o único caminho do desenvolvimento. Isso leva a uma interpretação 
do desenvolvimento rural que acentua os aspectos econômicos como 
centrais e vê na difusão de tecnologias o caminho da superação dos 
entraves ao desenvolvimento como vimos na disciplina Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento Sustentável.

Se por um lado, os técnicos crêem que seu conhecimento é su-
ficiente para definição de prioridades e diretrizes, por outro, os agri-
cultores quando não organizados e mobilizados, não representados 
por entidades comprometidas com seus interesses, acabam curvando-
se ao saber dos “doutos”, pois em seu entendimento quem são eles, 
agricultores, para questionar gente formada nas Universidades? Este 
sentimento de inferioridade tem levado os agricultores a exercer papel 
quase que decorativo nos CMDRs.
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Para ilustrar essa imposição da lógica do imperativo técnico sobre 
a vontade e expectativa dos agricultores, utilizamos o exemplo do mu-
nicípio de Santa Maria-RS, apresentado no box a seguir. 

Controvérsias sobre as políticas públicas: um exemplo
No ano de 2000, na elaboração do Plano Trienal de Desenvolvimento Rural, o CMDR era composto por nove 
representantes de entidades e dois agricultores representantes das associações existentes no meio rural. As en-
tidades, mesmo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, compartilhavam um discurso de que o desenvolvimento 
rural passava pelo aumento da produção agrícola e pecuária, estabelecendo ações de fomento tecnológico como 
eixo central. Tal perspectiva, tomando aqui, como exemplo, a atividade leiteira, levou a colocar como prioridade 
de financiamento via Fundo Rotativo de Desenvolvimento Rural, a aquisição de ensiladeiras pelos produtores. 
Tal ação era conseqüência de um diagnóstico de que faltava alimentação para as vacas durante os períodos de 
“vazio forrageiro”, em que as pastagens naturais ou artificiais não apresentam um desenvolvimento adequado. 
Mesmo que tal situação realmente ocorresse, houve por parte dos produtores poucas solicitações de financia-
mento com tal objetivo.

Passado um tempo, comparou-se o que havia sido priorizado pelos técnicos com os créditos contratados pelos 
agricultores.  Neste caso, 83% dos contratos tinham como objeto outros investimentos que não aqueles priori-
zados pelos técnicos.  Destacou-se, por exemplo, a disposição do agricultor em investir em ordenhadeiras (que 
somaram 39% do total dos contratos).  

Examinado tal contexto, observou-se que havia ensiladeiras no quadro de máquinas da Prefeitura disponíveis 
para uso dos agricultores e, inclusive, subutilizadas. Além disso, na ótica dos agricultores, não se justificava um 
investimento em um implemento que seria utilizado somente uma vez ao ano. Poderiam ter sido fomentados 
grupos para aquisição de máquinas, o que racionalizaria o investimento, o que não foi feito. Importante ressal-
tar que a crença dos técnicos em soluções tecnológicas padronizadas, válidas em qualquer situação, impediu a 
compreensão de que os produtores de leite em sua maioria tinham restrições para produzir uma forragem de 
qualidade para ser ensilada. Tal fato ocorria pela pequena área da propriedade, pela característica do relevo em 
áreas declivosas e pedregosas ou ainda pela baixa fertilidade dos solos. Nesse contexto, os agricultores busca-
vam concentrar sua produção em época de alimentação mais abundante, seja com pastagens naturais ou uso 
de mandioca e cocurbitáceas e sempre mantendo o uso de ração comprada com alto teor protéico.
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O exemplo apresentado no box mostra como uma solução elabo-
rada segundo a lógica do imperativo técnico não tem eficácia quando 
incompatível com a lógica dos agricultores. No caso de Santa Maria, no 
plano trienal posterior, para 2003-2006, parte-se de um processo de 
participação popular, o Planejamento Estratégico Participativo -PEP- 
conduzido pela secretaria de desenvolvimento rural, relativizando-se 
a lógica do imperativo técnico. Além disso, a Câmara de Vereadores 
aprovou uma lei alterando a composição do CMDR para 21 membros, 
em que 11 eram agricultores, mudando a correlação de forças. 

Assim, a realização de diagnósticos participativos tem sido apon-
tada como estratégia indicada para assegurar maior qualidade na ela-
boração dos Planos Municipais.  Em geral, carece-se de diagnósticos 
mais precisos da situação do município, por meio dos quais possam 
ser indicadas quais as prioridades a serem contempladas pelas políti-
cas públicas. E, muitas vezes, estes diagnósticos não são elaborados 
de forma participativa, representando muito mais uma opinião dos 
membros do CMDR sobre o município. 

Em estudo do Instituto CEPA-SC, observou-se que “a grande maio-
ria dos municípios utilizou uma metodologia de planejamento par-
ticipativo, principalmente na etapa de levantamento de problemas” 
(2002 p. 24), no entanto, necessitar-se-ia saber como se operaciona-
lizou tal planejamento, pois esse levantamento pode ter sido apenas 
uma legitimação de uma avaliação dos conselheiros do CMDR. Tais 
aspectos enfatizam a importância das metodologias de trabalho. Abor-
demos com mais vagar esta questão nas Unidades C, D e E.

6. OS CONSELHOS E A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O RURAL NAS DIFERENTES ÁREAS 
DE AÇÃO

Outra função relevante do CMDR é a possibilidade de que o debate 
em seu interior permita o diálogo entre os gestores municipais das dife-
rentes áreas do poder público, articulando educação, saúde, infra-estrutu-
ra, agropecuária, lazer, etc.... É comum observamos na forma de atuação 
das diferentes secretarias do governo municipal uma total falta de comu-
nicação entre si e a incapacidade de superar a ótica fragmentária, em que 
as ações das diferentes áreas são desconexas e desarticuladas. 

O CMDR pode constituir-se no espaço onde esses diversos atores 
representantes de uma mesma administração construam convergên-
cias e interações positivas, economizando recursos públicos e força de 
trabalho. Nesse sentido, cabe ao CMDR cobrar articulação não somen-
te dos diferentes setores da administração municipal, mas destes com 
os demais órgãos que agem no meio rural. Assim, pode-se verificar 
como é possível vincular ações de saúde com ações de educação e 
estas com ações culturais e de infra-estrutura, todas pensadas como 
partes de um processo de desenvolvimento rural.
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Outro aspecto relevante é considerar as particularidades das ações 
no rural em relação às formas de ação dos agentes públicos normal-
mente pensadas como extensão ao campo dos serviços urbanos. A 
educação rural pensada a partir do urbano tem causado, muitas vezes, 
conflitos no rural, pois assume um discurso urbanizante e a gestão 
escolar transfere modelos urbanos ao meio rural. No caso da saúde, a 
população rural possui desvantagens no acesso aos serviços públicos, 
até pela precariedade do transporte no rural, além de que a necessi-
dade de um atendimento comunitário e preventivo raramente é aten-
dida. Assim, pensar políticas específicas ao meio rural em cada área 
da administração pública é uma função fundamental dos CMDRs, em 
muitos casos não exercida em nível adequado.

7.  OS CONSELHOS E A GESTÃO DOS FUNDOS ROTATIVOS 
AGROPECUÁRIOS OU DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Surgidos no final da década de 80, os Fundos Rotativos constituem 
um instrumento criado em nível municipal visando  superar a dificul-
dade de acesso ao crédito pelos agricultores familiares, muitas vezes, 
devido ao fato de que suas demandas não eram contempladas com 
as linhas de crédito disponíveis no sistema bancário. Baseados em 
um aporte inicial do orçamento municipal, esses fundos, pelo seu ca-
ráter rotativo (ou seja, os pagamentos dos empréstimos geram novos 
financiamentos) e sua baixa inadimplência, tornam-se um mecanismo 
eficaz de política pública de desenvolvimento rural. 

O papel fundamental do CMDR é evitar o uso do fundo pela admi-
nistração municipal como moeda de troca eleitoral, o que causa, em 
muitos casos, uma distribuição de recursos sem critério e que levava 
a estimular o não pagamento dos empréstimos, tendo como conse-
qüência a insolvência do próprio fundo. Assim, cabe ao CMDR exa-
minar com profundidade cada solicitação de crédito, observando sua 
pertinência do objeto financiado e seu possível impacto na unidade 
de produção agrícola ou na melhoria da qualidade de vida da família 
rural. Através das vistorias da aplicação do crédito, pode-se avaliar a 
utilização dos recursos públicos e obter elementos que permitam um 
ajuste permanente das prioridades de financiamento.

No caso de Santa Maria, observou-se a prioridade para financia-
mentos de pequeno valor e voltados para a melhoria da infra-estrutura 
da unidade de produção agrícola e ainda que o volume de crédito con-
cedido saltou de R$ 49.000,00/ano para R$ 150.000,00/ano, quando 
o CMDR revisou suas prioridades com um plano municipal de desen-
volvimento rural elaborado com a participação mais ampla  da popu-
lação rural, superando a lógica do imperativo técnico anteriormente 
utilizada.
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UNIDADE C

QUALIFICANDO A PARTICIPAÇÃO NAS INICIATIVAS 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1. OBJETIVOS

Diferenciar os tipos de participação •

Identificar os fatores que qualificam a participação  •

Conhecer os desafios para a participação nas iniciativas de desenvol- •
vimento sustentável comunitário

2. IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NAS INICIATIVAS 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Quando se quer conhecer a origem e diversidade das metodolo-
gias participativas atualmente utilizadas nas iniciativas de promoção 
do desenvolvimento rural, além do contexto político-institucional, é 
necessário considerar a experiência de organizações de cooperação 
internacional. 

Não eram só os Estados Nacionais e suas organizações que vi-
nham atuando no meio rural no período posterior à Segunda Guerra 
Mundial. Nesse período, houve um grande aumento da cooperação 
entre países, com a criação e atuação de organizações de cooperação 
internacional em favor do desenvolvimento. 

Um dos marcos históricos para a intensificação da atuação des-
tas organizações no âmbito do desenvolvimento rural foram os pro-
nunciamentos do diretor Mc Namara, do Banco Mundial, em 1973.  
Ele partia do reconhecimento de que a grande maioria das popula-
ções mais pobres do mundo vivia nas zonas rurais (CHRISTOFFERSEN, 
1978).  A maioria das iniciativas que partiram dessas organizações to-
mava a forma de “projetos de desenvolvimento rural”. Muitos desses 
projetos foram “de cima para baixo”, “de fora para dentro”, seguindo o 
“receituário” da gestão tecnoburocrática e, em geral, seus resultados 
não foram bons.  

Aos poucos, diversos casos de “fracassos” dos projetos de desen-
volvimento rural foram relatados, como registra Uphoff (1985). O box 
apresentado a seguir refere-se a um relato de uma dessas experiên-
cias de insucesso.
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Ao iniciar a década de 1980, as agências de cooperação interna-
cional já dispunham de um conjunto de experiências e avaliações em 
projetos de desenvolvimento rural.  O livro editado, em 1985, por Cer-
nea, intitulado “Putting People First”, reúne um conjunto de artigos de 
autores que analisam criticamente algumas experiências significativas 
de desenvolvimento rural até então realizadas.

Os analistas apontavam que, em geral, os projetos de desenvolvi-
mento rural propostos por organizações internacionais tinham proble-
mas porque não eram adequados às especificidades e aos interesses 
do público-alvo e condições locais, ou eram excessivamente paterna-
listas, o que prejudicava sua continuidade após a retirada das organi-
zações de apoio.  Tendo em vista essa realidade, algumas alternativas 
foram discutidas:

Chambers (1974) analisando experiências da África colocava que,  -
geralmente, enfatizava-se a fase de elaboração do projeto e dava-se 
pouca importância à fase de implementação.  Assim, o autor defen-
dia a necessidade de uma implementação mais preocupada com 
a adaptação- correção das ações no decorrer da execução dos 
projetos de desenvolvimento rural;

Alguns autores argumentavam que o sucesso dos projetos estava  -
vinculado ao aprimoramento das formas de diagnóstico, especial-
mente visando a uma melhor consideração dos aspectos sociocul-
turais (CERNEA, 1985).  Argumentavam que os projetos geralmente 
eram elaborados por economistas que pressupunham que o com-
portamento das pessoas considerava apenas a avaliação do custo de 

Caso relatado por Bunch

A principal cultura comercial ao longo do rio Cauca era o arroz. Por isso, o 
projeto El Naranjo, na Colômbia, comprou uma trilhadeira e um descasca-
dor, além de um motor; e organizou uma cooperativa, para comercializar 
o arroz rio abaixo.  O projeto comprou também um trator para ajudar a 
aumentar a produção de arroz e um gerador para produzir energia para o 
povoado.  No primeiro ano, toneladas de arroz foram trazidas de canoa para 
a cooperativa El Naranjo, que fez o beneficiamento e vendeu o produto, 
alcançando o preço mais alto que os agricultores já tinham visto.

Visitei El Naranjo cerca de seis anos depois que o programa foi encerrado, 
para ver como prosseguiu o trabalho.  Resumindo, não houve seqüência ne-
nhuma.  El Naranjo tornou-se um cemitério de equipamentos enferrujados 
e esperanças abandonadas.  O motor quebrou e nunca mais foi consertado 
e por isso a máquina de beneficiamento não pode mais ser usada.  A trilha-
deira nunca chegou a ser usada porque os agricultores preferiam debulhar 
o arroz na roça.  O trator havia quebrado e ninguém limpou o gerador de 
energia desde que uma enchente o cobriu com lama.  A cooperativa dissol-
veu-se completamente; de longe o maior prédio de El Naranjo, estava cheia 
de teias de aranha.  E enquanto eu atravessava o povoado, algumas pessoas 
vieram me dizer: “mas se a Vizinhos Mundiais viesse nos ajudar de novo, a 
gente poderia fazer tanta coisa!”

BUNCH, R. Duas espigas de milho.  Rio de Janeiro: AS-PTA, 1994, p.13.
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oportunidade e a busca da maximização da rentabilidade econômi-
ca. Para os críticos era necessário considerar a influência da cultura 
de cada local. A falta de entendimento da cultura do público-alvo 
resultava na proposição de opções consideradas não atrativas (e que 
por isso favorecem a apatia/passividade do beneficiário); na incapa-
cidade para a identificação de intervenções prioritárias e proposição 
de soluções mal-adaptadas às condições locais e que, por isso, tam-
bém fracassam técnica e/ou financeiramente.  As dificuldades que os 
analistas enfrentam para conhecer uma determinada realidade rural 
também foram expostas de modo muito perspicaz por Chambers 
em seu livro intitulado “Desenvolvimento rural: fazer dos últimos os 
primeiros”.  Este autor enfatizou como os preconceitos dos agentes 
externos com relação às populações rurais acabam por determinar o 
insucesso das propostas de desenvolvimento.

Por fim, outro grupo de autores argumentava que o sucesso relativo  -
dos projetos estava vinculado ao grau de envolvimento da popula-
ção beneficiária nas diferentes fases do projeto (UPHOFF, 1985).

Entre essas propostas merecem destaque aquelas que reivindica-
vam o maior envolvimento dos beneficiários na concepção e gestão 
dos projetos.  A partir de um certo consenso sobre a necessidade desse 
envolvimento, adquire importância o conceito de participação.  Nesse 
contexto, organizações que financiavam projetos de desenvolvimento 
rural passaram a recomendar que os gestores buscassem formas de 
promover a participação dos beneficiários nos projetos de desenvol-
vimento rural (BANDEIRA, 2000; SIMIONATTO; NOGUEIRA, 2001).   A 
exigência foi tão grande que a participação virou uma “moda”. 

Recentemente, a argumentação em defesa da necessidade da partici-
pação pode ser colocada dentro de um novo marco teórico-discursivo. 

As experiências de desenvolvimento endógeno mostraram que, 
em geral, os processos de desenvolvimento eram complexos (muitas 
vezes ocorriam impactos inesperados, por exemplo) e as mudanças 
nas condições (mercado, climáticas, sociais, políticas) exigiam contí-
nua revisão dos planos.  Tornou-se claro, assim, que a promoção do 
desenvolvimento implicava num processo de contínuo enfrentamento 
e superação de problemas.  Daí a necessidade de que a intervenção 
seja continuada e orientada para uma perspectiva de aprendizagem 
coletiva em que a reflexão sobre as experiências anteriores embase e 
qualifique a nova ação.

A necessidade de adotar uma postura de aprendizagem coletiva é, 
inclusive, defendida por muitos cientistas que têm ressaltado a com-
plexidade e imprevisibilidade da evolução dos sistemas naturais. Tais 
posturas, por sua vez, estão relacionadas a mudanças mais gerais, que 
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se dão em relação à forma de “ver o mundo”. Vasconcellos (2002, 
p.102) coloca que transitamos de uma “Ciência Tradicional” para uma 
“Ciência novo-paradigmática emergente”.  As características de cada 
uma são sintetizadas pela autora no Quadro C.1. 

Ciência Tradicional Ciência novo-paradigmática emergente

Simplicidade Complexidade

análise contextualização

relações causais lineares relações causais recursivas

Estabilidade Instabilidade

determinação-previsibilidade indeterminação-imprevisibilidade

reversibilidade-controlabilidade irreversibilidade-incontrolabilidade

Objetividade Intrasubjetividade

subjetividade entre parênteses objetividade entre parênteses

uni-verso multi-versa

Quadro C.1: Quadro comparativo da Ciência tradicional e Ciência emergente.
Fonte: Vasconcelos (2002, p 102 ).

Quando você vê a realidade como heterogênea, complexa, histó-
rica e imprevisível, destituem-se de sentido os pressupostos do pla-
nejamento centralizado, que só funcionam quando se conhece bem o 
objeto a planejar (o que é dificultado quando a realidade é muito hete-
rogênea) e há condições de preverem-se as dinâmicas sobre as quais 
se pretende intervir (o que é dificultado quando a realidade é  histórica 
e imprevisível).  E quando o pressuposto da objetividade é questiona-
do, não há mais justificativa para a gestão tecnoburocrática.  Assim, 
os objetivos das ações de desenvolvimento não se referem mais à 
identificação e implementação de formas pelas quais se estabelece o 
controle da natureza, mas, sim, à busca de um maior entendimento 
dos fenômenos do ambiente no qual o homem se insere com vistas 
à adoção de comportamentos adaptativos.  Para Pretty e Vodohuê 
(1998) uma agricultura mais sustentável, com todas as suas incertezas 
e complexidades, não pode ser alcançada sem que todos os atores 
sejam envolvidos em um processo de aprendizagem continuado.

 

3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NAS INICIATIVAS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL

À medida que a participação passou a ser considerada desejável, 
muitos projetos diziam que promoviam a participação, mas, nem sem-
pre, se alcançavam os resultados esperados.  Assim, foi necessário 
compreender melhor os “tipos” de participação que eram adotados.  
O quadro C.2 apresenta os diferentes tipos de participação.
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Tipologia Características de cada tipo

Participação passiva As pessoas participam ao serem informadas do que vai acontecer ou já aconte-
ceu.  Trata-se de uma comunicação unilateral por um administrador de projeto 
sem nenhuma preocupação em conhecer a impressão das pessoas sobre o que 
está sendo proposto.  A informação a ser compartilhada parte unilateralmente 
dos profissionais externos.

Participação no fornecimen-
to de informação

As pessoas participam respondendo questões colocadas pelos pesquisadores 
que fazem levantamentos com o uso de questionários ou outros instrumentos.  
As pessoas não têm oportunidade de influenciar nos procedimentos na medida 
em que os resultados da pesquisa nem são “devolvidos” à população, nem “che-
cados”  para eventuais aferições. 

Participação por consulta As pessoas participam por meio de consultas e agentes externos escutam suas 
visões.  Esses agentes externos são quem definem os problemas e as soluções 
e podem modificá-los à luz das respostas da população.  Tal processo consultivo 
não concede qualquer participação na tomada de decisão e os profissionais não 
têm nenhuma obrigação de levar em conta a visão dos agentes externos. 

Participação por incentivos 
materiais

Pessoas participam fornecendo recursos, por exemplo, trabalho em troca de 
alimento, dinheiro ou outro incentivo material.  Muito da pesquisa realizada nas 
propriedades de agricultores classifica-se nesta categoria, na medida em que os 
agricultores cedem a área, mas não estão envolvidos na experimentação ou no 
processo de aprendizagem.  É muito comum encontrar este tipo de participação, 
mas as pessoas não têm nenhuma disposição em manter as atividades quando 
os incentivos acabam.

 Participação  Funcional População participa na formação de grupos para obter objetivos predetermina-
dos relatados para o projeto, sendo que o poder desta se restringe a iniciativas 
externas à organização social. Tal participação não envolve todas as fases do pro-
jeto, sendo sua participação mobilizada após as maiores decisões já terem sido 
tomadas. Mantém-se a dependência de instrutores e facilitadores, não desenvol-
vendo a autonomia dos grupos envolvidos.

Participação Interativa População participa do diagnóstico de situação, da definição das ações e os 
planos operacionais, junto à equipe de analistas especializados, possibilitan-
do a interação entre a visão dos técnicos e população local.  Criam-se novas 
organizações em nível local para coordenar o projeto. Essa participação envolve 
metodologias interdisciplinares e um enfoque sistêmico, em que os grupos de 
especialistas mantêm o controle das decisões locais, sendo que a população 
deve envolver-se com as estruturas e práticas a serem adotadas.

Auto-mobilização A população participa por sua iniciativa, independente de instituições externas. 
Desenvolvem contatos com organizações externas para buscar recursos e tecno-
logias consideradas necessárias, mas mantém-se o controle das ações. Ocorre 
uma mobilização da população local, uma ação coletiva e busca-se uma redistri-
buição de benefícios e poder.

Quadro C.2: A Tipologia da Participação: como a população participa em pro-
gramas e projetos de desenvolvimento.
Fonte: Pretty e Vodohuê (1998, tradução nossa).

Alguns autores, como Geilfus (1997), ordenam os tipos de par-
ticipação seqüencialmente em uma escada (que aponta para uma 
participação crescente).  Assim, os “tipos de participação” podem ser 
dispostos da forma como apresentada na figura C.1: 
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Figura C.1: “Escada” da participação.
Adaptado de Geilfus (1997, p.3).

Pretty e Vodohue (1998) comentam que é necessário assegurar 
que as pessoas terão poder de decisão, pois quando elas são envol-
vidas nas decisões em todas as fases do projeto (do planejamento à 
implantação), obtém-se melhores resultados.  Por outro lado, quando 
as pessoas somente são informadas ou consultadas, então, os ganhos 
são muito menores. Ressalta-se que somente nos modelos de parti-
cipação interativa e automobilização as pessoas têm um poder de 
decisão significativo e, por isso, esses modelos são, em geral, tomados 
como referência ao tratar-se de metodologias participativas.  Tendo 
em vista o exposto, convém discutir um pouco melhor a diferença dos 
dois modelos: interativo e de automobilização.

Para iniciar a discussão, é melhor admitir que “modelos” são sem-
pre “tipos ideais”, que geralmente aparecem misturados nas experiên-
cias concretas.  Para analisar as diferenças entre modelos, podemos 
partir do quadro proposto por Killough (2005) que distingue grandes 
linhas dos enfoques de extensão ( Quadro C.3).
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Elementos Enfoques orienta-
dos ao extensio-
nista

Enfoques protagonizados 
pelo agricultor

Extensão participativa mediante o 
modelo de acompanhamento

Metas principais 
do enfoque de 
extensão

Transferência de 
tecnologias

Aumento da produti-
vidade 

Participação de agricultores

Empoderamento

Formação de capacidades 
(especialmente agricultores 
extensionistas)

Criação (ou fortalecimento) 
de instituições locais

Incrementar a produtividae doméstica 
mediante melhorias agrícolas e de 
outros meios de sustento

Promover a participação de agricultores 
e a mobilização das comunidades nos 
esforços locais de desenvolvimento

Desenvolver habilidades e capacidade 
de empoderamento local (especial-
mente agricultores líderes/promotores)

Criar (fortalecer) instituições locais

Nivel de participa-
ção dos agriculto-
res na tomada de 
decisões

Nenhum ou mínimo

Mínimo à médio

Mínimo à médio

Médio à alto

Médio à alto

Formas de  par-
ticipação dos 
agricultores 

Participam na 
avaliação externa 
dos problemas da 
comunidade ou 
ajudam na análise 
da problemática das 
comunidades

Ajudam no planeja-
mento de ações

Recebem as mensa-
gens dos técnicos

Dão sugestões às 
atividades de exten-
são e sobre novas 
tecnologias

Participam nos expe-
rimentos na proprie-
dade (conduzidos 
pelo pesquisador)

Facilitam a análise dos pro-
blemas da comunidade

Determinam as prioridades 
da extensão

Estão ativamente envolvi-
dos no planejamento das 
ações

Atuam como agentes de 
extensão

Dão sugestões sobre as 
atividades de extensão e 
novas tecnologias

Monitoram e avaliam os 
avanços

Conduzem experimentação 
em pequena escala

Participam (e as vezes 
organizam) em redes de 
trabalho e mecanismos de 
troca de conhecimentos

Participam e/ou facilitam a análise de 
problemas da comunidade

Determinam as prioridades de ex-
tensão e se envolvem ativamente no 
planejamento das ações

Atuam como agentes de extensão

Dão sugestões sobre as atividades de 
extensão e novas tecnologias

Conduzem experimentação em peque-
na escala ou participam de experimen-
tos na propriedade

Monitoram e avaliam os avanços da 
extensão

Participam (e as vezes organizam) em 
redes de trabalho e mecanismos de 
troca de conhecimentos

Quadro C.3: Tipologia Comparativa de  Enfoques de Extensão.
Fonte: Killough (2005, p.36-39, adaptado pelos autores).
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Inicialmente, cabe lembrar que  os enfoques orientados ao exten-
sionista aproximam-se do modelo de difusão e transferência de tecno-
logia, que você estudou na disciplina Métodos e Técnicas de Comuni-
cação.  Estes são sujeitos a muitas críticas especialmente por favorecer 
a dependência da população em relação ao agente externo.   O autor 
apresenta, também, enfoques que quase “dispensam” a contribuição 
do técnico (denominados enfoques  protagonizados pelo agricultor e 
que correspondem ao modelo da automobilização no quadro com-
parativo de “Tipos de Participação”- Quadro C.2).  Distingue, ainda, 
outros enfoques que prevêem a interação técnico-agricultor (que rece-
bem o nome de “extensão participativa mediante o modelo de acom-
panhamento” que correspondem à participação interativa).

Queremos chamar atenção para o fato de que a principal diferença 
entre os dois últimos modelos refere-se à importância dada ao conhe-
cimento técnico-científico no processo de diagnóstico-planejamento-
avaliação das ações.  Enquanto no modelo da participação interativa 
há indispensabilidade da integração do conhecimento técnico-cientí-
fico, seu uso é eventual no modelo da automobilização.  Entende-se 
que, até o momento, não está comprovada a superioridade do modelo 
da participação interativa sobre a automobilização ou vice-versa.

Em geral, há uma tendência a partir-se do pressuposto de que 
“quanto maior a participação, melhor”, mas autores mais críticos res-
saltam a necessidade de adotar o nível de participação possível (tendo 
em vista as restrições colocadas pelo contexto institucional e social 
em que a experiência se realiza), não criando falsas expectativas na 
população  envolvida nos projetos. 

Na seqüência deste texto, vamos trabalhar principalmente com o 
modelo da participação pela via da automobilização, tendo em vista 
que compreende-se  que é este tipo de participação  que freqüente-
mente serve como referência para o desenvolvimento de metodolo-
gias participativas e ferramentas de trabalho (expostas na Unidade E).

 

4. FORMAS DE QUALIFICAR A PARTICIPAÇÂO EM 
INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

As experiências de uso das metodologias participativas revelam 
que não é suficiente propor-se a desenvolver tipos de participação mais 
avançados se não se tomar cuidados para assegurar a qualidade da par-
ticipação.  É necessário reconhecer que cada tipo de participação pode 
trazer em si desafios específicos.  Na seqüência deste texto, procura-se 
refletir sobre os desafios da participação em iniciativas de automobiliza-
ção comunitária com vistas ao desenvolvimento sustentável. 
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Cabe reconhecer, então, que estamos tomando como referência 
iniciativas de alcance local, que abrangem um grupo relativamente 
restrito de pessoas, geralmente uma comunidade.  Também é impor-
tante considerar que se busca, com a participação, criar condições 
para que estas pessoas tenham um papel ativo na determinação do 
seu destino.  Vamos discutir, então, alguns dos desafios enfrentados 
por aqueles que buscam promover a participação.

4.1. Incluir o maior número de participantes possível  
Por muito tempo, considerou-se que as populações rurais dos 

países em desenvolvimento eram profundamente arraigadas às suas 
tradições e, por isso, avessas a mudanças.  Essas interpretações da 
realidade rural se mostraram inadequadas porque as mudanças apre-
sentadas na economia e modo de vida rurais ao longo da história as 
desmentiam.

Outras teorias afirmavam que as populações rurais eram apáticas 
porque elementos de sua cultura as conduziam para forte “fatalismo”.  
Pressupunham que os fenômenos da vida natural, social e econômica 
eram determinados por forças que estavam além de seu alcance e por 
isso não teria sentido mobilizar-se pela mudança.

Teorias mais recentes apontam que, muitas vezes, a dificuldade 
de mobilizar as populações rurais para ações coletivas se deve às ex-
periências  anteriores vivenciadas por esses grupos, de insucesso nas 
iniciativas coletivas.

Esse conjunto de aspectos, entre outros, tornam desafiador o pro-
cesso de mobilização das populações rurais, entretanto, é preciso que 
se reconheça também que o resgate da história da grande maioria das 
comunidades rurais  permitirá  identificar iniciativas bem sucedidas de 
mobilização, seja para fazer frente a situações de emergência (enchen-
tes, tempestades, etc.), seja para assegurar a viabilidade de obras de 
interesse coletivo (escolas, postos de saúde, igrejas) ou mesmo para 
reivindicar direitos, o que evidencia a disposição da comunidade para 
a ação coletiva. Ainda, conforme comentado na Unidade B, existem 
diferenças significativas entre as regiões ou localidades quanto à sua 
trajetória e estado atual de organização social. Assim, enquanto em 
algumas situações a mobilização é facilitada pela existência de organi-
zações já atuantes, em outras as organizações devem ser construídas.  

Os autores que escrevem sobre a mobilização e organização das 
comunidades lembram que as iniciativas de mobilização só serão bem 
sucedidas se tratarem de algo de interesse para a comunidade.  Nesse 
sentido, costumam recorrer à noção de necessidade para referir-se a 
ações que sejam de interesse das comunidades.  Isso implica o desafio 
de diferenciar entre problemas individuais, grupais e coletivos, ques-
tão tratada no Box seguinte. 
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A partir do exposto, cabe observar que quando as iniciativas do 
agente externo visam a tratar de questões que são de interesse coletivo, 
torna-se importante buscar a participação do maior número de pessoas 
possível  para assegurar que  as decisões coletivas sejam legítimas e 
o maior número de pessoas possível esteja sensibilizado-mobilizado-
organizado em favor das mudanças.  Assim, a qualidade da participação 
poderia ser medida pelo número de pessoas participantes.

As necessidades individuais, do grupo e coletivas

Em um distrito do meio rural, por exemplo, há uma significativa diversidade de “tipos de moradores”:

famílias que têm, neste espaço rural, sítios de lazer; -

famílias cuja principal renda vem do cultivo de fumo, em sistema de contrato de integração com uma agroin- -
dústria;

famílias cuja principal renda vem da produção de hortigranjeiros que vendem  em feiras; -

famílias cuja principal renda vem da produção de arroz; -

famílias cuja principal renda vem da produção de leite;  -

famílias com fontes diversificadas de renda, com grande importância do assalariamento e que usam o espaço  -
rural sobretudo como espaço de moradia; e

moradias de aposentados. -
Agora imagine se você perguntasse a cada um quais as medidas que deveriam ser adotadas para a melhoria de 
sua condição de vida.  O que eles lhe responderiam? 

Dos problemas mencionados, é 
possível distinguir alguns que são 
mais relevantes para um grupo 
específico e outros que tendem 
a ser percebidos como relevan-
tes por todos aqueles que são 
residentes em dada localidade.  
Questões como o preço pago 
pelo leite, preços de insumos 
específicos e aplicação de legis-
lação sanitária, por exemplo, in-
teressam mais aos produtores de 
leite do que às demais famílias 
da localidade, que dependem de 
outras fontes de renda. Aspectos 
da infra-estrutura comunitária 
como estradas, construção de 
postos de saúde, instalação de 
rede de energia elétrica, embora 
possam interessar mais a alguns 
moradores, são percebidos como 
de interesse coletivo.

Se a pergunta feita aos moradores fosse mais abrangente e pedisse para que a pessoa mencionasse o conjunto 
de problemas que gostaria de ver resolvido para que sua vida melhorasse, possivelmente a lista seria mais ampla 
e incluiria problemas pessoais.

Assim, desenvolvimento ou melhoria da qualidade de vida geralmente supõe a necessidade de resolver tanto 
problemas individuais, quanto problemas compartilhados por um grupo de agricultores (grupais, abrangendo 
geralmente aqueles que têm um mesmo sistema de produção) e coletivos.
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Mas, cabe reconhecer, entretanto, que, em alguns casos, as ques-
tões tratadas nas iniciativas coletivas não interessam igualmente a to-
dos os moradores de um determinado local.  Ao tratar-se de iniciativas 
para o desenvolvimento da “cadeia produtiva do leite”, por exemplo, 
estão mais interessados os produtores de leite, vendedores de insu-
mos, “leiteiros”, agroindústrias,  governos locais, entre outros.  Estes 
seriam os “stakeholders”  (atores interessados em um tópico espe-
cífico que está em discussão, e que serão afetados pelas decisões 
tomadas).   Desse exemplo, tiramos a conclusão de que nem sempre 
numa discussão sobre desenvolvimento há necessidade de se buscar 
a participação do maior número de pessoas. É importante mobilizar, 
sobretudo, os afetados-envolvidos-interessados na questão.

4.2. Assegurar a participação das diferentes categorias sociais

Em geral, a utilização do termo “comunidade rural”  pode ter como 
efeito  a pressuposição de uma “comum-unidade” mas, um olhar 
atento geralmente identifica “divisões”  na comunidade que podem 
ser motivadas por razões religiosas, políticas, rixas pessoais  ou de pa-
rentesco entre famílias, divisões relacionadas a preconceitos étnicos,  
divisões por status social (ricos e pobres) entre outras.  Essas “divi-
sões” geralmente se refletem nas iniciativas de mobilização de forma 
que a participação de um grupo pode levar à exclusão de outro.

Do mesmo modo, existe uma certa divisão de papéis dentro dos 
grupos em que se atribui  geralmente ao homem adulto o papel de 
“chefe da casa” e representante da família. Assim, são eles que fre-
qüentemente participam dos processos decisórios da comunidade.  Se 
partirmos do suposto que  nem todos “pensam do mesmo modo”, 
numa família, a participação do homem adulto poderá não represen-
tar a visão das crianças, dos jovens, das mulheres, dos velhos. Os es-
tudos têm revelado significativas diferenças entre visão e critérios dos 
homens e das mulheres, por exemplo.

Tais circunstâncias colocam muitos desafios aos processos par-
ticipativos, pois, idealmente, pretender-se-ia a inclusão de todos os 
interessados-afetados pelos aspectos em discussão. 

4.3. Assegurar poder aos participantes nas tomadas de decisão
Inicialmente, cabe assinalar que se persegue o objetivo de incor-

porar a população em todas as fases do projeto (diagnóstico, planeja-
mento, implantação, monitoramento e avaliação) e que, em cada uma 
dessas fases, o coletivo tenha efetivo poder de decisão.  

Pretty e Vodouhé (1998) comentam os resultados de um estudo 
realizado por Guijt, em 1991, que englobou 230 instituições de de-
senvolvimento rural em 41 países da África. O estudo concluiu que 
as pessoas participam de diferentes formas, mas, geralmente, a par-
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ticipação se restringe a dar informações para aqueles que trabalham 
nas organizações de desenvolvimento (agentes externos). Os mesmos 
autores citam outro estudo, realizado por Narayan, que investigou 121 
projetos de abastecimento de água na África, Ásia e América Latina, 
o qual mostrou que, embora fosse reconhecido que a participação é 
muito importante para que um projeto atinja seus objetivos e para 
que se assegure a manutenção e rentabilidade dos sistemas de abas-
tecimento de água, somente cerca de 21% dos projetos apresentava 
participação próxima à interativa.  

Esses resultados mostram que, em geral, existem diversas dificul-
dades  políticas e institucionais para que se realizem processos verda-
deiramente participativos.  Muitas vezes, os projetos são financiados 
por agentes externos que pré-definem condições para sua realização, 
restringindo a liberdade de escolha da população local.  Quando os 
projetos são financiados com recursos públicos, as normas para ob-
tenção e utilização desses recursos “engessam”  as ações  de desen-
volvimento.  Outras vezes, interesses de projeção política de pessoas 
ou instituições podem resultar numa “apropriação individual da ação 
coletiva” e/ou “centralização” do poder, nefasta ao processo. Algumas 
dessas dificuldades foram observadas em iniciativas que buscam tra-
balhar na articulação de atores por Baldasso (2004) e fragmentos de-
las foram transcritos na Figura C.2.

Figura C.2 : Algumas dificuldades observadas na articulação de atores sociais
Fonte: Baldasso (2004).

Uma forma mais sutil de desvirtuar a participação está relacionada 
à sobrevalorização do discurso técnico frente à visão da população 
(conforme foi comentado na Unidade B).  Entende-se que esse tipo 
de problema ocorre especialmente nos casos de utilização de um en-
foque interativo, em que está prevista a integração do conhecimento 
técnico-científico e popular.  Cabe retomar aqui algumas das dificul-
dades na relação técnico-agricultores, em processos participativos, já 
apontadas na disciplina Métodos e Técnicas Comunicação.

FORMAS QUE BUSCAM TRABALHAR NA ARTICULAÇÂO DE ATORES COM 
INTERESSES COMUNS (Baldasso, 2004, p.26)

No entanto, estratégias “agressivas” (ou autoritárias), “brigas de beleza”, 
etc., podem inviabilizar projetos, inclusive por  animosidades pessoais.

A partidarização dos procedimentos e fluxos institucionais não raro fun-
cionam como um corporativismo nefasto, com transitoriedade de coman-
do e perenização do desvio das missões e funções institucionais [...]

Serviço público passa a descaracterizar-se por dentro, devido aos desman-
dos e multiplicação de hierarquias, descambando rapidamente para práticas 
autoritárias, fatores estes que corrompem o ânimo e a motivação do qua-
dro funcional das instituições. 
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CONTROLANDO A INFLUÊNCIA DO TéCNICO

Em estudos, realizados no Brasil, ficaram evidentes as diferenças na visão 
dos extensionistas e dos agricultores.

Sobre os objetivos dos agricultores

Agricultores Extensionistas

Ficar na lavoura                      71%  Continuar colono                    08%

Comprar terra para os filhos  17% Aumentar renda                  50%

Ter mais lucros                          09%   Sobrevivência                          27%

Não ter dívidas                        03%  Conservar o solo                    08%

Estes elementos podem servir como base para compreender a percepção  -
dos agricultores e sua forma de “ver” o mundo e projetar seu próprio 
futuro.

Sobre a evolução da fertilidade dos solos (com agricultores fami-
liares do oeste de SC)

Extensionistas Agricultores

Melhorando    27%      64%

Piorando    50%      19%

No mesmo    15%      17%

Total     82%      100 %

Fonte: EMATER/RS Sustentabilidade e Cidadania: Capacitação em Desenvolvi-
mento Rural Sustentável com Enfoque Agroecológico.  Relatório do módulo II.

Para alguns autores, o sentimento de “superioridade” do técnico faz com 
que ele adote uma postura “autoritária” e não “facilitadora” do desenvol-
vimento. Geilfus (1997, p.8) apresenta essa crítica de forma interessan-
te (Figura seguinte). Em geral, esses técnicos passaram por um processo 
de formação acadêmica  que enfatizou a superioridade do conhecimento 
científico sobre as demais formas de conhecimento (lembre-se dos tipos 
de conhecimento trabalhados na disciplina de Metodologia da Pesquisa).  
Partindo do pressuposto da superioridade do conhecimento científico, o 
técnico geralmente se vê como um “difusor” deste, de modo que cabe a 
ele “ensinar” e, ao grupo “aprender” o que ele ensina.  Do ponto de vista 
da tomada de decisão, essa visão reforça o poder do técnico, que dispõe 
de um conhecimento mais válido.  Pensando assim, a participação das 
pessoas nos processos de decisão não tem sentido!!!
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Daí a necessidade do técnico que atuará nos processos participa-
tivos ter postura de permanente autocrítica com vistas a poder atuar, 
verdadeiramente, como “facilitador”. 

4.4.  Qualificar o processo de aprendizagem coletiva

Hoje se encontram alguns trabalhos que propõem uma forma re-
novada de ver os desafios da qualificação da participação.  

Inicialmente, cabe lembrar que partem do reconhecimento das re-
lações entre a maneira de perceber o mundo com a forma de agir 
nele.  Assim, como os processos de mudança são, basicamente, mu-
danças na forma de agir, para que estas ocorram, torna-se necessário 
operar sobre as formas como o indivíduo percebe o mundo. Proulx 
(2008, p. 23) coloca que não é porque alguém perceba algo que, ne-
cessariamente, este algo será afetado fisicamente, mas, ao se perceber 
ou ao se dar sentido a algo, as ações com relação a esse objeto ten-
dem a ser modificadas em virtude dessas novas percepções e conhe-
cimentos.  Então, à medida que uma pessoa muda, suas ações mudam 
e isso afeta de algum modo o mundo onde habitamos, pois nossas 
ações mudam o mundo.  Para o autor: “Em outras palavras, à medida 
que minhas percepções e interpretações me mudam, eu mudo minhas 
ações no mundo e o mundo muda”.

Como não se almeja que as mudanças de comportamento sejam 
impostas, elas devem ser uma conseqüência natural de mudanças nas 
formas de perceber o mundo.  

Assim, nas iniciativas participativas de ação coletiva não se dá prio-
ridade às mudanças nas condições concretas de infra-estrutura por 
exemplo, mas, sobretudo, almejam-se mudanças no âmbito da per-
cepção da realidade pelos participantes.

Muitas iniciativas buscaram mudar a forma de “perceber o mundo” 
sendo este o propósito básico das ações educativas.  Para isso geral-
mente recorreu-se ao “ensino” pelo qual, sinteticamente, busca-se dar 
condições para que o aluno se aproprie de uma visão  “correta” sobre 
o mundo.  Não é esse tipo de processo que se busca quando se traba-
lha com metodologias participativas!!!.

Para começar, partindo da teoria do conhecimento na forma como 
é proposta por Maturana e Varela, admite-se a impossibilidade de um 
conhecimento objetivo e “verdadeiro” da realidade, o qual poderia ser 
“repassado” do professor para o aluno.  

Parte-se do suposto que o processo de conhecimento é individual 
e se constitui a partir das experiências prévias (por isso a recorrência à 
expressão construcionismo). Para Proulx (2008, p.14-15), os significados 
construídos pelos indivíduos são conhecimentos subjetivos na medida 
em que o ato de conhecer implica um processo em que se recorre às 
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interpretações de sua própria experiência anterior. Desse modo, o co-
nhecimento é afetado pela visão das coisas que tem o aprendiz e as 
suas experiências anteriores agem como um filtro através do qual suas 
experiências futuras serão interpretadas e compreendidas.

Nesse contexto, os processos participativos têm como propósito 
ampliar a percepção de mundo dos indivíduos. Para compreender me-
lhor como as diferenças na percepção da realidade afetam as iniciati-
vas de desenvolvimento rural, esta questão será um pouco explorada 
nas seções seguintes.

4.4.1. As origens das diferenças no modo de pensar e de agir

A questão das diferenças nos “modos de agir” e de pensar de so-
ciedades inteiras sempre despertou a atenção de estudiosos e diversas 
teorias foram elaboradas para explicá-las.  Enquanto alguns atribuíam as 
diferenças ao “grau de evolução” das sociedades (sendo algumas con-
sideradas mais atrasadas e outras mais evoluídas) outros consideravam 
que a maneira de pensar era devida a diferenças culturais, não sendo 
possível fazer distinção entre formas “superiores” e “inferiores” (eram os 
antropólogos que argumentavam em defesa do relativismo cultural). 

Além de reconhecerem as diferenças entre culturas, um conjunto 
de trabalhos recentes vem enfatizando as diferenças dentro de uma 
“mesma cultura”.

Inicialmente, cabe reconhecer a importância das diferenças indivi-
duais nas capacidades sensoriais (de visão, audição, tato, olfato, gus-
tação) que podem influenciar na maneira de perceber os objetos.  Mas 
outros fatores também devem ser considerados.

Vamos fazer uma brincadeira!  Tomamos uma imagem como referência 
(Figura C.3) e solicitamos que você aponte aquilo que a imagem lhe diz:

Figura C.3: Explorando interpretações
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 Vamos observar que há um número quase infinito de interpreta-
ções possíveis, das quais algumas são:

- a imagem mostra a popularidade e confirma a propaganda do 
calçado “Havaianas – todo mundo usa”;

- a imagem revela os impactos da política governamental de apoio 
à exploração de formas alternativas de energia mostrando a formação 
de “monoculturas de mamona”;

- a imagem mostra a permanente exploração do trabalhador rural 
que é submetido a jornadas de trabalho penosas e desgastantes.

É importante considerar, nas colocações acima, que, para se ver a 
imagem como concretização das políticas do governo, por exemplo, é 
necessário que o indivíduo detenha todo um conjunto de informações 
prévias (saiba identificar a espécie que está sendo mostrada na figura, 
saiba sua utilidade, tenha um conhecimento, mesmo que mínimo, da 
política governamental).  

Outra ilustração que aponta para a importância das experiências 
prévias é apresentada na Figura C.4. Essa figura constitui uma situação 
em que fica evidente a influência dos conhecimentos prévios do técni-
co, agricultor e dos interesses na interpretação de um mesmo fato.  

Figura: C.4:  Diferenças na percepção dos técnicos e agricultores.
Adaptado de Bracagiolo (2008).
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Além disso, a percepção é influenciada pelas expectativas.  O exa-
me da Figura C.5 é ilustrativo:

Figura C.5:  Influência  das expectativas na interpretação

A maior parte das pessoas ao olhar rapidamente para essa figura 
relaciona-a com um refrigerante de marca muito conhecida, sem aten-
tar para a redação do nome do refrigerante, que não corresponde à 
marca conhecida.

Além de termos diferenças individuais na forma de “perceber” os 
objetos, em geral temos diferenças também nas nossas atitudes e va-
lores.  Ou seja, nossas noções de “certo” e “errado” são, até certo pon-
to, dependentes de nossas experiências prévias e, por isso, variáveis 
de indivíduo para indivíduo e também influenciam em nossa disposi-
ção em agir frente a uma dada realidade.

As experiências prévias explicam muito de nossas atitudes, mas  
possivelmente não são suficientes para que possamos entender as rea-
ções de uma pessoa  em dado instante.  Para compreender as reações, 
é necessário considerar, também, a influência de alguns sentimentos 
que podem determiná-las em dado momento, tais como medo, vergo-
nha, insegurança, ansiedade, desconfiança, rejeição, alegria, tristeza, 
simpatia, esperança, entre outros.

Assim, a interpretação de cada um depende do conjunto de capa-
cidades, informações, valores, experiências prévias e disposições que 
são variáveis de indivíduo para indivíduo e ao longo do tempo. Agora 
responda: é possível afirmar que alguma das interpretações é correta, 
sendo as demais “erradas”?  Alguma é superior às outras?

Atualmente se considera que não se trata de julgar que uns es-
tão certos e outros estão errados, mas de reconhecer as diferenças, 
compreendê-las e respeitá-las. 
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4.4.2. As diferenças nos modos de pensar e agir e os desafios 
colocados para as iniciativas coletivas 

É importante perceber que essas diferenças de percepção geram 
muitos problemas para o agente promotor de processos participativos, 
pois, se não há concordância sobre a necessidade ou importância de 
realizar uma intervenção ou sobre a forma de realizá-la, não há como 
assegurar um real engajamento das pessoas num esforço coletivo. 

As diferenças de percepção colocam desafios em vários momen-
tos nas iniciativas de desenvolvimento.  Ao se iniciar um diagnóstico, 
constata-se que, como cada pessoa tende a formar sua visão a partir 
de sua realidade e experiência pessoal, muitos podem desconhecer 
a realidade ou a relevância de problemas de outras famílias, outras 
categorias sociais, outras localidades que não a sua.

Mesmo que houvesse coincidência na relação de problemas aponta-
dos poderia haver diferenças quanto às prioridades.  A seleção de priori-
dades depende do que cada um acha mais importante, dos valores das 
pessoas e nesse aspecto, também as diferenças são grandes.  A idéia de 
que o técnico é capaz de identificar de forma “neutra” as prioridades de 
um grupo também  não se sustenta mais à luz  das evidências atuais. 

Mesmo que se estabelecesse um acordo em torno de um proble-
ma prioritário, não se esgotam os desafios. Podemos ter interpretações 
divergentes sobre a origem dos problemas ou sobre a oportunidade 
de certas ações.  A título de ilustração, toma-se a questão da prática 
de realização de queimadas (Figura C.6).

Figura C.6: Diferenças na percepção da oportunidade das queimadas.
Adaptado de Geilfus (1997).
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As dificuldades de tratar de forma satisfatória esses desafios estão 
na base de problemas encontrados no encaminhamento das iniciati-
vas coletivas.  Se considerarmos que as pessoas têm diferentes “vi-
sões”, como será possível fazer algo em conjunto?

Podemos ter indicações sobre como superar esse dilema refletin-
do sobre algumas das características dos novos projetos de desenvol-
vimento rural apontadas por Pretty e Vodouhê (1998):

uma orientação ao aprendizado –  - o foco é no aprendizado acumu-
lativo por todos os participantes e, dada a natureza dessas aborda-
gens, enquanto sistemas de aprendizagem e interação, seu uso deve 
ser participativo;

múltiplas perspectivas – -  um objetivo central é procurar a diversida-
de, mais do que caracterizar a complexidade em termos de valores 
médios.  O suposto é que diferentes indivíduos e grupos fazem dife-
rentes avaliações das situações, o que leva a diferentes ações. Todas 
as visões sobre ações ou propósitos estão intimamente relacionadas 
com interpretações e vieses e isto implica que existam múltiplas 
possíveis descrições de qualquer fato;

processos de aprendizagem em grupo – -  todos envolvem o reco-
nhecimento de que a complexidade do mundo somente será re-
velada através da pesquisa e interação do grupo.  Isto implica três 
possíveis combinações de investigadores, especificamente, aqueles 
de diferentes disciplinas, de diferentes setores e de outsiders (pro-
fissionais) e insiders (população local);

desencadeando a ação sustentada – -  O processo de aprendizagem 
leva ao debate sobre as mudanças e o debate muda as percepções 
dos atores e sua disposição com relação às ações. As ações são acor-
dadas e aquelas a serem implementadas representarão uma aco-
modação entre diferentes visões conflitantes. O debate ou a análise 
sobre as melhorias procuram motivar as pessoas para a implemen-
tação das mudanças acordadas. Isso inclui o reforço ou constitui-
ção de organizações locais, o que possibilitará às pessoas iniciarem 
ações por si mesmas.

Trabalhar na perspectiva dos métodos participativos exige do agen-
te uma grande “mudança de olhar”, por meio da qual as diferenças de 
percepção deixam de ser vistas como um problema e passam a ser 
entendidas como o maior recurso do projeto.  Um autor utilizou um 
exemplo bem simples para referir-se a esse fato; mencionou que, ao 
olhar um elefante, cada pessoa vê somente uma parte dele (segundo 
o ângulo em que se posiciona).  A visão de cada pessoa (independen-
temente do ângulo) é correta, mas não permite conhecer adequada-
mente o elefante.  Uma visão mais completa do elefante somente será 
obtida se as diferentes visões individuais forem integradas.  
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Entende-se que essa analogia serve para que se pense sobre o 
procedimento que deve ser adotado ao se tratar com diferenças de 
percepção individuais nas iniciativas de desenvolvimento rural; quanto 
maior a diversidade de percepções, mais rica tende a ser a visão da 
realidade que se forma a partir da interação do coletivo nos processos 
participativos de aprendizagem.

Por fim, cabe assinalar que vivemos uma mudança significativa no 
entendimento do que se busca com a participação: se antes a parti-
cipação era um mecanismo para dar poder de decisão à população 
sobre alternativas propostas pelo técnico, agora, as alternativas não 
são dadas a priori, pretende-se que a população participe do processo 
de construção de alternativas.  

Ou seja, mais do que abordar sobre como se decide sobre qual a 
alternativa a seguir, pergunta-se como se constrói uma alternativa de 
desenvolvimento que constitua uma possibilidade de contemplar os 
diferentes interesses e visões. 

4.5. As diferenças de percepção e os Planos Municipais 
de Desenvolvimento Rural

Alguns estudos realizados sobre a construção dos Planos Muni-
cipais de Desenvolvimento Rural revelam que as diferenças de per-
cepção estão na origem de diversos problemas.  Em um estudo pa-
trocinado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da 
Agricultura e o Instituto CEPA/SC, em 2002, por exemplo, os autores 
verificaram que ocorrem dificuldades para uma efetiva participação da 
população na elaboração dos Planos Municipais de Desenvolvimento 
Rural. Isso influencia na definição de projetos capazes de alavancar o 
desenvolvimento rural, resultando em ineficácia na aplicação de recur-
sos de programas como o Pronaf Infra-estrutura e Serviços Municipais. 
Algumas das principais dificuldades observadas são:

a) A participação seletiva: observa-se que nem sempre há acordo en-
tre os atores participantes do CMDR de qual seria o público-alvo das 
políticas públicas e dos projetos a serem desenvolvidos, motivado 
pelas diferentes percepções de quais seriam os caminhos para o de-
senvolvimento rural e quais as prioridades a se buscar. Tal fato agra-
va-se pela não-participação de todos os atores envolvidos, ficando 
determinadas demandas e expectativas excluídas do processo de 
definição das políticas públicas. Essa não-participação ocorre ainda 
de forma mais marcante, quanto mais forte é a dominação política 
exercida por elites locais, de modo que grupos sociais não organiza-
dos e não representados nas formas tradicionais (sindicatos, coope-
rativas, associações) permanecem marginalizados do processo. 
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b) Falta de Visão Estratégica: para os autores desse estudo, percebe-
se que os membros dos CMDRs demonstram dificuldade na aná-
lise dos projetos apresentados, pois não conseguem definir quais 
seriam estratégicos e com maior capacidade aglutinadora (envol-
vimento de maior número de agricultores). Tal situação, de nosso 
ponto de vista,  pode ser compreendida pela visão fragmentada em 
relação ao município, onde cada agente social tem conhecimento 
de uma parte do território ou dos problemas enfrentados por um 
determinado segmento da população, particularizando sua análise 
no tocante às referências que possui. Também, torna-se relevante 
perceber que interesses pessoais e de grupos interferem nos cri-
térios de priorização dos conselheiros, evitando que os projetos 
sejam analisados por seu potencial de desencadear um processo 
sinérgico de desenvolvimento rural e municipal. Como veremos, 
posteriormente, também na elaboração dos Planos Municipais de 
Desenvolvimento Rural, tais elementos aparecem de forma clara.

c) Incapacidade de Articulação das Ações de Desenvolvimento: nes-
te aspecto, os autores destacam a não integração entre projetos 
aprovados pelos CMDRs, de modo que fica clara a falta de visão de 
conjunto, fragmentando recursos e ações. Tal situação é agravada 
pela conhecida falta de articulação entre as diversas instituições e 
entidades que atuam no espaço rural, onde não se somam esforços 
em prol de ações estratégicas para o desenvolvimento e cada uma 
possui planos de ação específicos, muitas vezes, gerando parale-
lismo entre os atores e conflitos de orientações. Deve ressaltar-se 
aqui, que uma das principais funções do CMDR é justamente pro-
mover tal articulação. E, precisa-se considerar, que tal desarticula-
ção é fruto, em grande medida, das “fogueiras das vaidades” entre 
os diferentes agentes de desenvolvimento municipal e das disputas 
político-partidárias, extremamente fortes e pessoalizadas em muni-
cípios de menor população, em que as relações sociais face-a-face 
são mais intensas.

Vamos argumentar que a superação dessas dificuldades passa por 
avanços em vários sentidos:

Capacitação dos Conselheiros:  - os estudos apontam para a falta de 
capacitação técnica dos conselheiros, percebida no desconhecimen-
to do papel dos CMDRs, na dificuldade de análise do contexto muni-
cipal, na falta de subsídios para elaboração e análise de projetos de 
desenvolvimento rural e, principalmente, na dificuldade de opera-
cionalização das políticas públicas de caráter federal e estadual. No 
entanto, os estudos apontam que, em relação à capacitação, tem ha-
vido avanços consideráveis, via esforço das políticas públicas geridas 
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pelo MDA, inclusive via PRONAF-Capacitação (estudo patrocinado 
pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura 
e o Instituto CEPA/SC, em 2002).

Revisão da postura dos agentes de desenvolvimento: -   em geral, os 
técnicos que vêm atuando nos projetos de desenvolvimento rural têm 
encontrado dificuldades para favorecer processos participativos.  

Utilização de opções metodológicas adequadas - : dada a importân-
cia desse aspecto, ele será discutido nas próximas Unidades. Inicia-
se com a apresentação de modelos que preconizam a inserção da 
pesquisa nas iniciativas de desenvolvimento rural para, a seguir, 
detalharem-se as ferramentas de trabalho para valorização da parti-
cipação nos projetos de desenvolvimento rural.
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UNIDADE D

MODELOS DE REFERÊNCIA PARA AS METODOLOGIAS 
PARTICIPATIVAS

1. OBJETIVOS

Conhecer as contribuições de Paulo Freire na construção de  •
metodologias participativas;

Conhecer a proposta metodológica da Pesquisa participante ; •

Conhecer a proposta metodológica da Pesquisa-Ação; •

Conhecer as propostas metodológicas recentes, voltadas à aprendi- •
zagem, nas iniciativas de desenvolvimento rural.

2.  INTRODUÇÃO

Como vimos nas unidades anteriores, cada vez mais se espera que 
grupos e/ou a comunidade atuem em conjunto resolvendo problemas 
e intervindo em questões que antes estavam ao encargo do Estado.  

Alguns autores colocam que as iniciativas participativas requerem, 
antes de tudo, mudanças de atitudes e comportamento por parte do 
técnico. No presente capítulo, vamos discutir as alternativas metodo-
lógicas de que se dispõe para articular iniciativas participativas com a 
qualidade desejada. 

Para favorecer a formação do aluno, apresentamos, inicialmente, 
alguns modelos que já, há algumas décadas, foram sendo construídos 
por aqueles que estavam preocupados em, democraticamente, mo-
bilizar as pessoas, especialmente os grupos mais pobres, em prol da 
melhoria de suas vidas.  

Para entender as características de alguns métodos de trabalho 
com grupos e comunidades, convém recuperar, além das idéias de 
Freire, algumas iniciativas de pesquisadores preocupados em colocar 
a pesquisa a serviço dos interesses das classes desfavorecidas (da 
transformação social). Muitas dessas iniciativas foram realizadas  nas 
décadas de 1970 e 1980  destacando-se, no Brasil, as contribuições de 
João Bosco Pinto, Michel Thiollent e Carlos Rodrigues Brandão.

Para referir-se a essas iniciativas, geralmente, utilizam-se as de-
nominações Pesquisa Participante e Pesquisa-Ação. Em geral, essas 
idéias tiveram desenvolvimento posterior nas iniciativas de “educação 
popular” (TORRES, 1988).
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Assim, iniciamos retomando algumas contribuições de Paulo Frei-
re (que você já estudou na disciplina Métodos e Técnicas de Comu-
nicação), em seguida, apresentamos alguns elementos da proposta 
de pesquisa participante e da pesquisa-ação para, então, abordarmos 
com maior profundidade os modelos que servem de referência para a 
ação participativa nos projetos de desenvolvimento rural atualmente.

3. PAULO FREIRE E A DEFESA DAS INICIATIVAS PAR-
TICIPATIVAS

3.1. O contexto histórico da proposta de Paulo Freire

O questionamento das relações autoritárias – de dominação - já 
era feito por Paulo Freire nas décadas de 1960 e 1970.  Para entender 
sua crítica, é necessário levar em consideração as experiências das 
quais participou e as observações que foi fazendo ao longo de sua 
história profissional.

Seu trabalho começou em 1962, no Nordeste, a região mais pobre 
do Brasil, com 15 milhões de analfabetos sobre 25 milhões de habitan-
tes (FREIRE, 1980, p.17).  Destaca-se que a motivação para o trabalho 
de Freire foi a luta política em favor dos oprimidos.  No contexto his-
tórico em que vivia, destacava-se a marginalização política da grande 
maioria dos oprimidos por sua condição de analfabetismo.

Num segundo momento, destaca-se a dominação política tradicio-
nal na região em que Freire trabalhava.  Nesse contexto, a alfabetiza-
ção significaria a mudança na correlação de forças políticas, auferindo 
maior peso aos interesses dos marginalizados que, alfabetizados, se 
tornariam eleitores.  Por outro lado, a alfabetização haveria de ser “crí-
tica”, pois assim permitiria tornar o homem consciente da realidade 
que lhe oprimia e predisposto a mudá-la.  

Para Freire, era necessário superar a prática política de dominação 
de uns sobre os outros, até então vigente.  Assim, Freire buscava a 
“libertação” do oprimido.  É importante perceber que, agindo assim, 
Freire buscava contribuir para a “libertação” daqueles que são “edu-
cados”.  A “libertação” era entendida como um processo através do 
qual uma pessoa que, até o momento, “não tinha voz nem vez”- dada 
a condição de opressão sob a qual se encontrava - passava a se cons-
cientizar e ter participação política autônoma, realizando plenamente 
sua natureza humana, de ser que conjuga reflexão e ação.  
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A partir desta ótica, além de criticar os políticos tradicionais, Freire 
critica a estratégia daqueles que se dizem lutando em favor dos oprimi-
dos, mas que  preconizavam uma nítida distinção entre quem reflete 
(líderes) e quem age (oprimidos).  Freire entende que, assim, os líderes 
negam às pessoas o direito de serem verdadeiramente sujeitos da sua 
história, reproduzindo a manipulação e a dominação (FREIRE, 1976).

Freire vem, então, questionar os pressupostos dessa modalidade 
de prática revolucionária indicando que ela se baseia na negação da 
validade do saber popular.  Isso justificaria o autoritarismo de sua prá-
tica política, implicaria a negação da práxis do oprimido (como ser de 
conhecimento pela ação) e a pressuposição de que o conhecimento 
detido por uma classe – a dos intelectuais - é superior ao conhecimen-
to de outra classe – a dos oprimidos.  

Afirmando a humanidade do oprimido, Freire reconhece que a prá-
xis é inerente à sua vida e, assim, afirma-o como ser de conhecimento.  
Nesse contexto, não considera justificável a prática dominadora e rei-
vindica a prática dialógica.  Freire coloca que os líderes humanitários 
não podem acreditar no mito da ignorância das pessoas.  Eles não têm 
o direito de duvidar, em nenhum só momento, de que isso é apenas 
um mito.  Eles não podem acreditar que eles, e somente eles, conhe-
cem as coisas, pois isso significa duvidar das pessoas.  Embora eles 
possam reconhecer que têm, devido à sua consciência revolucionária, 
um nível de conhecimento revolucionário distinto daquele nível de 
conhecimento empírico detido pelas pessoas, eles não podem impor 
a si mesmos e o seu conhecimento sobre as pessoas.   Eles não po-
dem rotular as pessoas, mas devem entrar em diálogo com elas de 
forma que o conhecimento empírico das pessoas, enriquecido com 
o conhecimento crítico dos líderes, gradualmente transforme-se num 
conhecimento sobre as causas da realidade.

Ao buscar esses propósitos, Freire podia ser considerado um “de-
mocratizador”. Do mesmo modo pode-se considerar que a atuação 
educativa proposta contribuía para o “empoderamento” daqueles que, 
até então, se encontravam oprimidos.

Ao agir assim, buscava organizar aqueles que se encontravam opri-
midos para que viessem a participar politicamente, lutando pela ins-
tauração de uma sociedade mais justa.

3.2.  Fundamentos da proposta educativa  de Paulo Freire  

Para Freire, o diálogo leva a reconhecer o outro (com quem se dia-
loga) como um ser  que aprendeu com suas vivências e por isso detém 
conhecimento.  O diálogo é, então, um encontro de dois seres que, até 
o momento, detinham experiências individuais distintas e procuram 
transcendê-las a partir do confronto entre suas experiências. 
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O diálogo faz com que o conhecimento do mundo e análise das 
vivências não seja um ato tão solitário.  Mas, para que o diálogo acon-
teça verdadeiramente, um e outro devem estar dispostos a rever suas 
perspectivas e aprender. 

Já na época de Paulo Freire, buscava-se organizar grupos para que, 
juntos, buscassem melhorar suas condições de vida.  Essas experiên-
cias práticas de organização de grupos estão na base de propostas 
metodológicas que se consolidarão posteriormente.  As considerações 
de Samborski (2007, p.79) ajudam a entender as bases que funda-
mentam a proposta metodológica de Freire.  Samborsky (2007, p.79), 
citando Freire, chama atenção para os desafios enfrentados no proces-
so educativo:

[...] o autor é explícito ao comentar sobre a consciência má-
gica, sincrético-religiosa, da população camponesa e que não 
defende a manutenção da situação dos camponeses como 
estão. Ao comentar a maneira como, no Nordeste Brasileiro, 
agricultores tentam combater lagartas espetando-as em es-
tacas, dispostas em triângulos sob a plantação, tentando es-
pantar as outras, que fugiriam com medo, não deixa dúvidas 
sobre a inutilidade desse procedimento na solução do pro-
blema e afirma que: “enquanto espera, contudo, que se vão, 
perde o camponês sua colheita, em parte ou grande parte”

Partindo desta observação, delineia-se o que é esperado do traba-
lho do educador:

[...] o trabalho básico do engenheiro agrônomo educador [...] 
é tentar, simultaneamente com a capacitação técnica, a su-
peração da percepção mágica da realidade, como a supera-
ção da “doxa” pelo “logos” da realidade. É tentar superar o 
conhecimento, que, partindo do sensível, alcança a razão da 
realidade (FREIRE, 1982 apud SAMBORSKY, 2007, p.79). 

Partindo dos limites no conhecimento popular – “doxa” –  e poten-
cialidades diferenciais (qualificadoras) no conhecimento científico – “lo-
gos”, o trabalho educativo centrava-se numa seqüência de momentos 
que implicava, basicamente:

a explicitação da “visão da população” sobre um determinado fato; -

a “problematização” da “visão da população” buscando evidenciar  -
suas possíveis contradições;

a construção coletiva de uma nova visão sobre os fatos; -

a realização de uma ação conjunta; e -

a reflexão sobre a ação realizada. -



AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

77

4. PESQUISA PARTICIPANTE

Muitas das iniciativas de pesquisa participante derivam da consta-
tação do distanciamento entre a pesquisa acadêmica e a população 
mais pobre.  Buscam, assim, formas de colocar a pesquisa a serviço de 
quem mais precisa dela.

As iniciativas de pesquisa participante reunidas por Carlos Rodri-
gues Brandão na obra “Pesquisa Participante” remetem a um conjun-
to de experiências em que tanto a temática era de interesse popular 
quanto  a forma de realizar a pesquisa era inovadora.  

Como inovação, buscava-se a participação da população na defi-
nição do tema, coleta e análise de dados.  Veja o exemplo sintetizado, 
referindo-se à pesquisa sobre salário e custo de vida da população tra-
balhadora (EQUIPE..., 1984).  Os autores do texto chamam a atenção 
para os aspectos inovadores da pesquisa:

Pesquisas sobre o salário e o custo de vida já foram realizadas 
por instituições especializadas.  Mas a que agora apresenta-
mos tem uma marca bem diferente.  

A diferença consiste nisso: ela foi realizada pelos próprios 
trabalhadores, pois foi decidida, elaborada e organizada por 
nós, trabalhadores.  As famílias foram entrevistadas também 
por nós, trabalhadores.  Mesmo na apuração e interpretação 
dos dados não deixamos de participar ativamente.  Ela é nos-
sa, portanto.  Da nossa classe.  (EQUIPE..., 1984, p.86)

Do que foi exposto podem ser destacados alguns aspectos:

A pesquisa diferencia-se pela  - temática, referindo-se a um tema de 
muito interesse das populações trabalhadoras;

Em geral, -  a definição da temática se dá no contexto de um pro-
cesso de organização social (ou seja, a pesquisa não é uma inicia-
tiva isolada e serve para apoiar um processo de mudança social).   
Equipe... (1984, p.87) colocam “Que esta pesquisa seja para todos 
nós uma fonte de estudo e de reflexão, um chamado para nos 
unirmos e assumirmos melhor a nossa tarefa”. Conforme Brandão 
(1984), a pesquisa exemplificada partiu de discussões e necessida-
des de trabalhadores e moradores de favelas de Recife e Olinda no 
contexto da atuação da Ação Católica Operária.

Os autores comentam que a decisão por realizar a pesquisa foi  -
dos trabalhadores;

Os trabalhadores participaram na “elaboração” (planejamento)  -
da pesquisa. O texto esclarece que os trabalhadores contaram com 
a ajuda-supervisão de um sociólogo na realização da pesquisa;

Os trabalhadores conduziram a coleta de dados (no caso, as en- -
trevistas);
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Os trabalhadores conduziram a análise e interpretação dos dados - ; 

A equipe redigiu o relatório de forma a que este pudesse consti- -
tuir um documento de referência para a discussão coletiva. Con-
forme Bandão (1984, p.13): “A preocupação da equipe ao redigir 
o relatório foi a de torná-lo um documento didático claro e direto 
quando devolvido às bases de onde surgiu a idéia de conhecer os 
números da vida das gentes faveladas de Pernambuco".

Para -  facilitar a comunicação dos resultados recorre-se  à utilização 
de quadros e gráficos que procuram, “mais do que descrever uma 
realidade estudada, ensinar – entre iguais – como ele deve ser lido” 
(BRANDÃO, 1984, p.13).

A figura D.1, a seguir, sintetiza, de forma ilustrada, os resultados da 
pesquisa:
 

Figura D.1 - Resultados da pesquisa participante relativos ao que se come x o 
que  deveria se comer.
Adaptado de  Equipe... (1984, p.118)

Com a ilustração, procura-se evidenciar que, em quase todos os 
itens avaliados (com exceção da farinha), o trabalhador come menos 
do que deveria e, por isso, o lado da balança que indica o que foi efeti-
vamente consumido está mais leve do que o lado que indica o quanto 
deveria ser consumido.
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Os dados servem para uma reflexão mais profunda sobre a orga- •
nização da sociedade.  Conforme Equipe... (1984, p.120):

Queremos saber se isso tudo simplesmente acontece, não 
podia ser de outro modo, ou se essa situação nasceu da von-
tade de alguém.

Já dissemos que uma melhora de vida, conseguir um maior 
bem-estar e segurança, não depende só do esforço individual 
de cada um, mas que tem limites que a organização da socie-
dade permite ou não para os trabalhadores.  A possibilidade 
das pessoas terem uma vida melhor depende do jeito como 
a sociedade organiza o seu modo de produzir e distribuir as 

riquezas.

Noutro momento complementa-se:

Então, está claro que tudo o que se produz de novo não é, 
nem pode ser aproveitado pelos trabalhadores, pois se eles 
não conseguem comprar nem comida que chegue...  Assim, 
vemos como o tal desenvolvimento da indústria, de qualquer 
maneira, está beneficiando só aos capitalistas e as classes 
altas e médias da população. (EQUIPE..., 1984, p.128)

Discutem-se, por fim, as alternativas de mudança: •

[...] muitas vezes os operários também resistem tentando se 
unir através dos sindicatos, procurando se organizar como 
classe e impor sua vontade e suas necessidades, diante da 
classe dos proprietários e do governo, e conseguem às vezes 
ser ouvidos [...]  (EQUIPE..., 1984, p.128)

Entende-se que as experiências de pesquisa participante revela-
ram tanto a conveniência da pesquisa sobre as condições concretas 
no processo de organização dos trabalhadores quanto a possibilidade 
e a potencialidade da participação dos grupos-alvo na pesquisa.  A 
participação da população na pesquisa geralmente resulta na adequa-
ção do objeto, métodos, apresentação e interpretação dos resultados.  
Como decorrência, a pesquisa exerce melhor seu papel na geração de 
dados que auxiliem no processo de “conscientização” e organização 
dos trabalhadores.
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5. PESQUISA-AÇÃO

A Pesquisa-Ação, na forma como é descrita por Thiollent, busca 
uma  integração entre os cuidados metodológicos da pesquisa na ge-
ração de conhecimentos e os interesses das populações na promoção 
da mudança social.   

Para entender a proposta de Thiollent, é necessário lembrar as 
“fases da pesquisa”:

formulação do problema de pesquisa; -

formulação das hipóteses; -

colocação das hipóteses à prova; -

análise e interpretação da experiência. -

No cap. II do seu livro intitulado “Metodologia da Pesquisa-Ação”, 
Thiollent apresenta um conjunto de considerações acerca da “Concep-
ção e Organização da Pesquisa”.  Essas considerações são agrupadas 
em torno de aspectos relevantes para assegurar a qualidade da pes-
quisa, que serão sintetizadas e exploradas a seguir.

a) Fase exploratória - Como o objetivo maior perseguido é o de co-
locar a pesquisa a serviço dos interesses das populações menos favo-
recidas, Thiollent prevê que, em todas as fases deve haver interação 
entre pesquisadores e grupo com o qual se trabalha. Assim, a fase 
exploratória constitui o momento em que o pesquisador vai conhecer 
o grupo com o qual está se dispondo a trabalhar de forma a identificar 
e “negociar” os termos gerais da pesquisa que interessa ao grupo. Se-
gundo Thiollent (1985), esta fase envolve vários desafios:

primeiros contatos com os interessados por intermédio do qual  -
os pesquisadores tentam identificar as expectativas, os proble-
mas da situação, as características da população, a viabilidade de 
realizar uma intervenção de tipo pesquisa-ação no meio conside-
rado, e outros aspectos que fazem parte do que tradicionalmente 
é chamado de “diagnóstico”.  “Paralelamente a esses primeiros 
contatos, a equipe de pesquisa coleta todas as informações dis-
poníveis (documentação, jornais, etc.)” (THIOLLENT, 1985, p.48) 
e é comum que pesquisadores busquem, além dos contatos, 
um “reconhecimento da área” com observação visual, consulta 
de mapas e organogramas e discussão direta com  representan-
tes diretos ou indiretos das várias categorias sociais implicadas 
(THIOLLENT, 1985, p.49);

constituição da equipe de “pesquisadores” e dos termos da co- -
bertura institucional e financeira que será dada à pesquisa;
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definição das condições de colaboração entre pesquisadores e  -
pessoas ou grupos envolvidos na situação investigada; 

definição geral e preliminar da estratégia metodológica e divisão  -
das tarefas conseqüentes, envolvendo pesquisa teórica, pesquisa 
de campo, planejamento  das ações, etc. e

pesquisadores e participantes acordam sobre os principais obje- -
tivos da pesquisa.

b) tema da pesquisa - no caso da Pesquisa-Ação “o tema da pesquisa 
é a designação do problema prático e da área do conhecimento a se-
rem abordados” (THIOLLENT, 1985, p. 50) a partir de um processo de  
discussão com os participantes.

Um tema geral como o dos acidentes de trabalho (na indústria ou 
na agricultura) pode remeter a um problema prático do tipo: “como 
reduzir os acidentes de trabalho?”  

Para entender o alcance da colocação de Thiollent (1985) cabe 
reconhecer dois aspectos:

A colocação do problema prático (“como reduzir os acidentes de  -
trabalho?”)  é, em si, orientadora dos objetivos da ação e pressupõe 
a definição de uma situação desejável (no caso um menor índice de 
ocorrência de acidentes de trabalho).  Alerta-se que a definição da 
situação desejável (e de qual o sentido da mudança a ser persegui-
da) também deve ser sujeita à negociação entre as partes.

Diversas áreas do conhecimento podem dar contribuições para a  -
elucidação dessa questão: o problema pode ser elucidado sob a 
perspectiva da engenharia agrícola, por exemplo, buscando-se a 
adaptação das máquinas e equipamentos, da administração (fa-
tores relacionados à organização do trabalho e incentivos), do di-
reito trabalhista, da psicologia industrial (abordando-se aspectos 
da disposição psicológica do trabalhador) ou da comunicação-
educação (eficácia dos processos de formação). A contribuição 
potencial da pesquisa estará, em certa medida, condicionada  à 
seleção da área do conhecimento, assim, é importante que este 
aspecto seja esclarecido e discutido entre os participantes.

Para Thiollent (1985, p.51-52) “A nosso ver, deve haver entendi-
mento.  Um tema que não interessar à população não poderá ser tra-
tado de modo participativo.  Um tema que não interessar aos pesqui-
sadores não será levado a sério e eles não desempenharão um papel 
eficiente.”  Do mesmo modo,

Junto com as pessoas que solicitaram a pesquisa, os pesqui-
sadores elucidam a natureza e as dimensões dos problemas 
designados pelo tema.  Tais problemas têm que ser definidos 
de modo bastante prático e claro aos olhos de todos os par-
ticipantes, porque a pesquisa será organizada em torno da 
busca de soluções. (THIOLLENT, 1985, p. 52)
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Uma vez definido tema, o problema prático e a área do conheci-
mento,  recomenda-se que os pesquisadores os enquadrem num 
marco referencial mais amplo, de natureza teórica. Thiollent (1985, 
p. 52) explica:

[...] entre os diversos quadros teóricos disponíveis um marco 
específico é escolhido para nortear a pesquisa e, principal-
mente, para atribuir relevância a certas categorias de dados a 
partir dos quais serão esboçadas as interpretações e equacio-
nadas as possíveis “soluções”.

 Thiollent (1985, p.52) exemplifica: 

[...] no caso de um estudo de ação junto a uma população 
dita “marginalizada”, os pesquisadores procuram dominar a 
discussão acerca da problemática da “marginalidade social” 
e, inclusive, das críticas a que está submetida no contexto 
atual das ciências sociais. 

Por decorrência, para o autor (1985, p.53) “Nesta concepção, a 
pesquisa não é limitada aos aspectos práticos.  Não se trata de simples 
ação pela ação.  A mediação teórico-conceitual permanece operando 
em todas as fases do desenvolvimento do projeto.”

O autor reconhece que para o enquadramento consistente da 
questão em estudo em dado referencial teórico requer-se revisão bi-
bliográfica e, em certos casos, consulta a especialistas.

c) a colocação dos problemas -  trata-se de definir a problemática 
(colocação do problema de acordo com o marco teórico-conceitual 
adotado).  No caso da Pesquisa-Ação, os problemas colocados são ini-
cialmente de ordem prática.  Segundo Thiollent (1985, p. 53): “Trata-se 
de procurar soluções para chegar a alcançar um objetivo ou realizar 
uma possível transformação dentro da situação observada”. Assim, 
“No caso da passagem de uma situação inicial para uma situação final, 
trata-se de projetar uma situação desejada de acordo com os objetivos 
definidos e os meios ou soluções que tornam possível a realização 
desta situação” (THIOLLENT, 1985, p.54).  

Para Thiollent (1985, p. 53-54):

Na sua formulação, um problema desta natureza é colocado 
da seguinte forma:

a) análise e delimitação da situação inicial;

b) delineamento da situação final, em função de critérios de 
desejabilidade e de factibilidade;

c) identificação de todos os problemas a serem resolvidos 
para permitir a passagem de (a) para (b);

d) planejamento das ações correspondentes;

e) execução e avaliação das ações.
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Thiollent (1985) ao tratar da colocação dos problemas chama a 
atenção para duas outras questões: 

a passagem de uma situação inicial para uma situação final re- -
quer a definição de uma “estratégia” passível de discussão entre 
os parceiros quanto às normas e critérios que a definem;

convém avaliar a relevância científica do que está sendo pesqui- -
sado.  Problemas triviais não requerem pesquisa.

d) o lugar da teoria -  Para Thiollent (1985, p. 55): “O papel da teoria 
consiste em gerar idéias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pes-
quisa e as interpretações”. Uma vez reconhecida a imprescindibilidade 
na teoria no processo de pesquisa, coloca-se o desafio de sua apro-
priação pelos participantes do processo. Para Thiollent (1985, p.55) 
“[...] os pesquisadores devem ficar atentos para que a discussão teóri-
ca não desestimule e não afete os participantes que não dispõem de 
uma formação teórica.  Certos elementos teóricos deverão ser adapta-
dos e “traduzidos” em linguagem comum para permitir um certo nível 
de compreensão”. O autor menciona ainda a possibilidade de serem 
formados grupos de estudo para assegurar a devida apropriação da 
teoria pelos participantes.

e) Hipóteses - Reconhecendo a importância das hipóteses na organi-
zação da pesquisa (a partir da sua formulação o pesquisador identifica 
as informações necessárias, evita a dispersão, focaliza determinados 
elementos do campo de observação, seleciona os dados, etc.), Thiol-
lent  (1985) coloca que geralmente trabalha-se com hipóteses claras, 
mas “suavizadas”, que assumem papel de diretrizes e não requerem 
comprovação por métodos quantitativos. Thiollent (1985, p.57) escla-
rece que, na pesquisa-ação:

Além do plano descritivo, a hipótese, sob forma de diretriz, é 
igualmente utilizada no plano normativo, no que toca à orien-
tação da ação, com aspectos estratégicos e táticos.  Trata-se 
de hipóteses sobre o modo de alcançar determinados objeti-
vos, sobre os meios de tornar a ação mais eficiente e sobre a 
avaliação dos possíveis efeitos, desejados ou não.  A formu-
lação deste tipo de hipóteses supõe que critérios (ou normas 
de decisão, ação e avaliação) estejam claramente definidos e 
evidenciados entre os pesquisadores e participantes.  A veri-
ficação de tais hipóteses se dá exclusivamente na prática.  A 
justeza da hipótese acerca de uma norma passa pelo êxito da 
ação ou por uma constatação dos efeitos diretos ou indiretos 
dentro da situação em transformação.

f) Seminário - Conforme Thiollent (1985), constitui a técnica central 
em torno da qual as outras gravitam.  Entende-se que se atribui essa 
importância ao seminário porque ele é pensado como o principal es-
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paço de exame,  discussão e tomada de decisão coletiva acerca do an-
damento da pesquisa, reunindo os principais membros da equipe de 
pesquisadores e membros significativos dos grupos implicados  nos 
problemas sob observação.

Considerando que a execução da pesquisa pode exigir a formação 
de grupos “satélites” (grupos de estudos especializados, grupos de 
observação, informantes, consultores, etc.), ressalta-se a importância 
de espaços de socialização da informação, o que ocorre nos seminá-
rios.  Para Thiollent (1985, p. 59) o seminário exerce várias tarefas:

1. Definir o tema e equacionar os problemas para os quais a 
pesquisa foi solicitada;

2. Elaborar a problemática na qual serão tratados os proble-
mas e as correspondentes hipóteses de pesquisa;

3. Constituir os grupos de estudo e equipes de pesquisa.  Co-
ordenar suas atividades;

4. Centralizar as informações provenientes das diversas fon-
tes e grupos;

5. Elaborar as interpretações;

6. Buscar soluções e definir diretrizes de ação;

7. Acompanhar e avaliar as ações;

8. Divulgar os resultados pelos canais apropriados.

Thiollent (1985) lembra que, em virtude da relevância das discus-
sões e decisões tomadas no seminário, é necessário que sejam re-
digidas atas dessas reuniões e que, em situações conflitivas, certas 
informações sejam relidas pelos organizadores da pesquisa a fim de 
que sejam evitadas manipulações.  Do mesmo modo, coloca a ne-
cessidade de que se estabeleça prévio acordo sobre a divulgação das 
informações geradas durante a pesquisa.

g) Campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa -  a 
delimitação do campo de observação empírica (comunidade, grupo, 
etc.) deve ser estabelecida por negociação entre pesquisadores e inte-
ressados. O ideal da Pesquisa-Ação é buscar o envolvimento de toda 
a população interessada, pois assim se assegura maior conscientiza-
ção e mobilização em torno da ação coletiva, mas quando o tama-
nho do campo de observação é muito grande, torna-se necessário 
realizar amostragem. Na Pesquisa-Ação, a amostragem aleatória com 
significância estatística é preterida em favor da utilização de critérios 
de representatividade qualitativa. A aplicação de tal critério implica a 
seleção intencional de um pequeno número de pessoas escolhidas 
em função da relevância que elas apresentam em relação a um deter-
minado assunto.
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h) Coleta de dados - os grupos de observação (compostos de pes-
quisadores e de participantes comuns) vão em busca das informações 
necessárias recorrendo, principalmente, às técnicas de entrevista  e 
entrevista individual (aplicada de modo aprofundado). Cabe assina-
lar que a forma de realizar a entrevista pode ser um pouco distinta 
daquela aplicada na pesquisa convencional uma vez que o entrevista-
dor pode se dar a liberdade de indagar o entrevistado acerca de sua 
“resposta” tanto para evitar que ela constitua apenas uma “resposta 
pronta”  que não traduz o que verdadeiramente pensa o entrevistado 
quanto para “conscientizar”. Conforme esclarece Thiollent (1985, p.65, 
grifo nosso):

As explicações são sugeridas aos respondentes para que te-
nham um papel ativo na investigação.  As explicações consis-
tem em sugerir comparações ou outros tipos de raciocínios 
não-conclusivos que permitam aos respondentes uma refle-
xão individual ou coletiva a respeito dos fatos observados e 
cuja interpretação é objeto de questionamento.  Esses aspec-
tos explicativos podem estar relacionados com o objetivo 
de conscientização e serem ampliados numa fase posterior, 
pela divulgação dos resultados.

Do mesmo modo, a interpretação estatística dos resultados não se 
mostra suficiente, o que requer que estes sejam discutidos de modo 
a que possam  ser associados a um discurso argumentativo que dá 
relevo e conteúdo social às interpretações.

i) Aprendizagem - na Pesquisa-Ação, busca-se implementar uma es-
trutura de aprendizagem conjunta. Ortsman (apud Thiollent, 1985) 
coloca que cabe aos especialistas facilitar a aprendizagem dos par-
ticipantes pela restituição da informação, pelos modos de discussão 
que conseguem promover, pelas modalidades de formação propostas 
(grupos de estudos, por exemplo) e pelas negociações que estabele-
cem para evitar que certas partes envolvidas na situação não sejam 
eliminadas da discussão.

j) Saber formal/saber informal - como a Pesquisa-Ação implica a co-
laboração entre pesquisadores e participantes  requer a comunicação 
entre, no mínimo, dois universos culturais (dos especialistas que ope-
ram com saber formal, em geral, mais abstrato) e interessados (que 
operam com saber informal, em geral, mais concreto).  Partindo do 
suposto de que esses diferentes universos culturais levam a visões 
distintas, Thiollent (1985) propõe que se faça uma comparação das 
duas visões, mediante a descrição sobre a situação problema que os 
participantes estão vivenciando, sua explicação e soluções visualiza-
das (e sua ponderação), identificando as semelhanças e diferenças e 
discutindo-as.
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l) Plano de ação - a Pesquisa-Ação requer a formulação de um plano 
para a solução de um determinado problema.  Sob o assessoramen-
to dos pesquisadores, os interessados discutem e deliberam sobre a 
necessidade ou justeza de uma ação, encaminham a elaboração do 
plano que consiste em definir qual a ação, quem está implicado nela, 
os conflitos prováveis em torno da mudança proposta, metas a serem 
alcançadas e como avaliar seu alcance e formas de assegurar a conti-
nuidades da ação, a participação da população e incorporação de suas 
sugestões.

m) Divulgação externa - a divulgação dos resultados dirige-se tanto 
aos membros da população quanto aos setores externos interessados, 
o que inclui a divulgação da parte mais inovadora dos resultados em 
meios acadêmicos. Thiollent (1985) julga que o retorno dos dados 
aos participantes (após a ação) é importante para estender o conheci-
mento, permitir uma visão de conjunto,  fortalecer a convicção sobre a 
mudança e, eventualmente, sugerir o início de mais um ciclo de ação 
e investigação.

Do exposto sobre a metodologia da pesquisa-ação, entende-se 
importante enfatizar três aspectos:

Entende-se que, do exposto, fica evidente que os pesquisadores  -
têm um papel central na pesquisa-ação e a inserção da população 
interessada no processo de pesquisa  se dá não tanto por razões 
cognitivas quanto  por necessidade, para que se conscientize so-
bre a necessidade-oportunidade da mudança e a encaminhe;  

Embora se reconheça que, idealmente, todos os interessados de- -
veriam participar, isso nem sempre é considerado possível, razão 
pela qual  se recomenda a participação de interessados que te-
nham certo poder de mobilização (ou estejam mais diretamente 
envolvidos na ação a ser proposta); e

A valorização dos pesquisadores é concomitante com a valoriza- -
ção da teoria e da produção de conhecimento acadêmico no pro-
cesso.  Em virtude de tal  disposição, preconiza-se a integração 
de pesquisadores e, eventualmente, de especialistas em determi-
nadas áreas do conhecimento nos processos de pesquisa.
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6. REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS RECENTES PARA  
PROJETOS PARTICIPATIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

As experiências de pesquisa participante e pesquisa-ação passa-
ram a inspirar aquelas organizações que buscavam uma forma não 
dominadora – participativa – de trabalhar com os grupos nos projetos 
de mudança/transformação social.  No âmbito dos projetos de desen-
volvimento rural promovidos pelas organizações de cooperação inter-
nacional identificam-se dois momentos no processo de geração de 
referências metodológicas (detalhados no Box apresentado a seguir).

Da preocupação com os diagnósticos à preocupação com a ação

Primeiro momento: Do Desenho dos Diagnósticos Rápidos e Participativos
Consoante com a preocupação de aperfeiçoamento dos projetos de 

desenvolvimento os pesquisadores, no início da década de 1980,  preocu-
param-se em apresentar opções metodológicas para qualificação dos pro-
cessos de diagnóstico.  

Dessas iniciativas resultaram os princípios orientadores da realização  
dos Diagnósticos Rápidos  (incluindo ARR (Avaliação Rural Rápida), DRR 
(Diagnóstico Rural Rápido), Sondeo entre outros).  Aos poucos, percebeu-
se que essas propostas não atendiam plenamente aos princípios de de-
mocratização das ações de desenvolvimento, pois a população participava 
geralmente somente como fonte de informação.  

Visando a conceder um papel mais ativo à população nos processos de 
diagnóstico, em meados da década de 1990, começaram a ser propostas as 
metodologias de PRA (Participatory Rural Appraisal) ou DRPA (Diagnós-
tico Rural Participativo de Agroecossistemas) sendo que seus princípios 
rapidamente se difundiram pelo mundo.

Adaptado de Cornwall e Pretty (2000) .

Segundo momento : da ênfase no diagnóstico à ênfase na ação
Um conjunto de circunstâncias levou ao reconhecimento da necessida-

de de “ir além dos diagnósticos”, aplicando uma perspectiva de aprendiza-
gem à ação.  Dessa preocupação desenvolveram-se novas referências entre 
as quais inclui-se o PLA (Participatory Learning Action) cuja aplicação  será 
detalhada no decorrer desta Unidade. 
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Assim, atualmente, muitos dos projetos “participativos” de desen-
volvimento rural  se inspiram na idéia de pesquisa-ação. Mas, o que 
é entendido como pesquisa-ação  em projetos de desenvolvimento 
rural?

 

6.1. Os projetos de desenvolvimento e suas etapas

Em geral, preconiza-se que as ações de promoção do desenvolvi-
mento rural estejam articuladas entre si de forma a convergirem para 
a obtenção dos objetivos perseguidos dentro de condições pré-defi-
nidas.  

A antecipação abstrata das ações e suas prováveis conseqüências 
contribui para que se possam selecionar as ações a serem envidadas, 
suas seqüências e formas de implementação.

O processo inicia-se por um diagnóstico que corresponde a um 
momento em que se faz uma “análise da situação presente” à luz dos 
objetivos da ação de desenvolvimento.  Ao diagnóstico segue-se o 
planejamento e implementação das ações previstas, o monitora-
mento e avaliação, conforme ilustrado na Figura D.2.

Figura D.2 - Ciclo do projeto

Muitos dos projetos antigos de desenvolvimento rural envolviam a  
realização de obras de infra-estrutura (como instalação de sistemas de ir-
rigação, por exemplo) e, assim, eram pensados como eventos (com início, 
meio e fim).  Hoje, considera-se que os projetos (as obras de infra-estru-
tura) geralmente são insuficientes para assegurar mudanças sustentáveis 
nas condições de vida das populações rurais.  Coloca-se que o desenvol-
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vimento requer um esforço contínuo de superação de dificuldades que 
se diferenciam- ao longo do tempo e vão surgindo ao longo do caminho.  
Assim, mais do que elaborar “bons projetos”, é necessário assegurar a for-
mação de uma organização social estável, que esteja  permanentemente 
orientada à superação das dificuldades coletivas.

Isto traz mudanças na forma de perceber os projetos de desen-
volvimento rural e suas etapas.  Mais do que “um ciclo” do projeto, 
passamos a ter uma “espiral”, como indica a Figura D.3.

Figura D.3 - Passos  na  Pesquisa-Ação Participativa
Adaptado de COLFER et al. (2005, p. 213)

Nesse contexto, as organizações devem ter condições de “andar 
com as próprias pernas”, resolvendo o conjunto de problemas que se 
sucede, e desenvolvendo capacidade de aprendizagem para que pos-
sa qualificar sua ação  a partir de sua experiência anterior.

5.2. Características gerais dos projetos participativos de 
desenvolvimento rural

Destaca-se que, em termos das suas fases, os projetos participativos 
pouco se diferenciam dos projetos “tecnocráticos”.  Qual a diferença então?

Para responder a essa questão, devemos nos perguntar quem rea-
liza, com que objetivo e como é realizada cada uma das fases.

As “novas” propostas, como comentado anteriormente, estão pre-
ocupadas com a aprendizagem: uma aprendizagem focada especial-
mente no melhor entendimento do contexto (biofísico, social, político e 
econômico) onde as pessoas vivem, visando à realização de mudanças 
consideradas desejáveis. Chama-se, aqui, a atenção para o fato de que 
se busca conhecer melhor o contexto onde se vive e não tanto apreen-
der teorias específicas, eventualmente documentadas na  literatura.

Quando o objeto de aprendizagem é o contexto local é mais fácil 
de se  reconhecer que cada um detém um certo conhecimento a partir 
de suas experiências de vida.  O princípio geral que rege a construção 
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dessas metodologias é o respeito às diferenças.  As diferenças de per-
cepção, conhecimento, prioridades são consideradas legítimas e jus-
tificáveis com base nas condições e experiências das pessoas.  Nesse 
contexto, as técnicas visam a contribuir para a valorização e explicita-
ção das diferentes visões, construção democrática de conhecimento 
e realização de escolhas a partir delas. O desafio, então, é formar em 
conjunto uma visão mais complexa da realidade em que se vive, bus-
cando metodologias que permitam integrar os conhecimentos que as 
pessoas dispõe a novas informações coletadas de forma relativamente 
sistemática em um processo de pesquisa e ação participante.  Para 
facilitar esse trabalho, o agente dispõe de “ferramentas”.

Entende-se por ferramentas os  instrumentos a serem utilizados 
para coletar, sintetizar e analisar informação de forma apropriada e 
participativa. (DAVIS-CASE, 1995)

O uso das ferramentas imprime maior sistematicidade no processo 
de conhecimento da realidade pela população local, favorece a cons-
trução coletiva de análises e escolhas, e promove um planejamento 
mobilizador (superando o conjunto de percepções divergentes iniciais 
quanto à necessidade e aos rumos da ação coletiva em prol do desen-
volvimento).

Uma outra particularidade do enfoque participativo é o respeito à 
singularidade de cada processo de mobilização.  Nesse caso, espera-
se que o agente desenhe uma seqüência de atividades específica para 
o grupo em função de suas condições/necessidades, escolhendo e 
combinando ferramentas colocadas ao seu dispor.  É incentivada a 
criatividade e a flexibilidade do técnico.

Nesse modelo, conforme Pretty e Vodohuê (1998) dois aspectos 
se destacam:

técnicos atuam como facilitadores – -  a metodologia está preocupa-
da com a alteração das condições existentes de modo que a popula-
ção perceba as mudanças como melhorias.  O papel do “técnico” é 
melhor compreendido como alguém que ajuda as pessoas a realizar 
seu próprio estudo da situação e, assim, a alcançar algo.  Esses “téc-
nicos”  facilitadores podem ser membros da própria comunidade.

adaptada ao contexto –  - as abordagens são flexíveis o suficiente 
para serem adaptadas a cada novo conjunto de condições e atores 
e, assim, existem múltiplas variantes.   As ferramentas devem ser 
utilizadas com “uma cabeça aberta”, elas podem ser adaptadas e re-
criadas para responder às diferentes situações.  Figuram como idéias 
que devem ser adaptadas para corresponder à realidade de campo.  
Recomenda-se que o facilitador seja flexível, de modo que se uma 
ferramenta não está funcionando bem, ela possa ser repensada ou 
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substituída. Escolher o melhor instrumento para uma situação é 
um processo único e criativo.  A comunidade pode participar no 
processo de escolha da ferramenta a ser utilizada (DAVIS-CASE, 
1995).  

Uma outra dimensão do trabalho, geralmente secundarizada nas 
iniciativas de desenvolvimento  tecnoburocráticas, refere-se às preocu-
pações com a motivação e desenvolvimento de relações de confiança 
no grupo com o qual se está trabalhando.  Dada a importância desse 
aspecto, o “facilitador”  geralmente recorre à utilização de dinâmicas, 
ao longo de todo o processo.  A Figura D.4 apresenta os tipos de dinâ-
micas e exercícios aos quais pode recorrer o facilitador.

Figura D.4 - Tipos de exercícios para auxiliar os processos de grupo
Adaptado de Pretty et al. (1997,  p. 49)

Você já discutiu a importância das relações dentro do grupo para 
o trabalho de promoção do desenvolvimento da disciplina Métodos 
e Técnicas de Comunicação.   O desafio aqui refere-se à aplicação 
desses recursos e enriquecimento dos mesmos pelo estudo de sua 
aplicação em contextos concretos. 

6.3. Variações nas referências para os trabalhos com co-
munidades

Segundo  Cornwall e Pratt (2000), muitos pioneiros no desenvolvi-
mento de metodologias participativas (especialmente PRA) negavam-
se a estabelecer regras e métodos em manuais, encorajando a inova-
ção.  A máxima “siga o que você acha certo” possibilitava que cada 
um explorasse o que o PRA poderia oferecer, o que gerava, por sua 
vez, novas possibilidades.  Isso deu origem a uma grande diversidade 
de ênfases e práticas de PRA e diferentes orientações para a atuação 
em campo.  As diferentes “versões” se difundiram rapidamente sendo 
adaptadas por organizações para atender a uma grande variedade de 
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propósitos, criando novas práticas (veja a diversidade existente no Box 
apresentado a seguir). As metodologias participativas hoje são utili-
zadas tanto para trabalhos que visam à superação da pobreza rural e 
conservação de recursos naturais, quanto para o planejamento muni-
cipal e territorial, entre outros.  

 

 
Desde que essas metodologias começaram a ser utilizadas no Bra-

sil, foram aplicadas com finalidades diversas,  como mostra o Box  a 
seguir .

Variantes do PRA

O trabalho de Pretty e Vodohuê  mostra que, já em 1995 podiam ser iden-
tificadas diversas variantes, incluindo-se: AEA Agroecosystems Analysis; BA 
Beneficiary Assessment; DELTA Development Education Leadership Team; 
DPR Diagnóstico Rurale Participative; FPR Farmer Participatory Research;  
GRAAP Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Auto-Promotion Paysanne;  
MARP Methode Accélérée de Recherche Participative; PALM Participatory 
Analysis and Learning Methods; PAR Participatory Action Research; PRM 
Participatory Research Methodology; PRAP Participatory Rural Appraisal 
and Planning; PTD Participatory Technology Development; PUA Participa-
tory Urban Appraisal; PfR Planning for Real; PD Process Documentation; RA 
Rapid Appraisal; RAAKS Rapid Assessment of Agricultural Knowledge Syste-
ms; RAP Rapid Assessment Procedures; RAT Rapid Assessment Techniques; 
RCA Rapid Catchment Analysis REA Rapid Ethnographic Assessment; RFSA 
Rapid Food Security Assessment; RMA Rapid Multi-perspective Appraisal; 
ROA Rapid Organizational Assessment; RRA Rapid Rural Appraisal; SB Sa-
muhik Brahman (Joint trek); SSM Soft Systems Methodology; TfD Theatre 
for Development; TfT Training for Transformation; VIPP Visualization in Par-
ticipatory Programmes.
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Markus Brose organizou, em 2004, um livro onde reúne breves 
relatos de experiências de desenvolvimento local consideradas inova-
doras por incluírem princípios de participação nas ações de desenvol-
vimento, mostrando que essas iniciativas abarcam diversas temáticas 
e estão difundidas por todo o Brasil.
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UNIDADE E

RECURSOS PARA FAVORECER A PARTICIPAÇÃO 
NAS DIFERENTES FASES DO PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL

1. OBJETIVOS

Conhecer os objetivos perseguidos em cada uma das fases dos pro- •
jetos de desenvolvimento;

Conhecer e saber planejar o uso dos recursos disponíveis para  •
favorecer a participação em cada uma das fases dos projetos de 
desenvolvimento rural.

2. INTRODUÇÃO

Em geral, entende-se que as mudanças nas condições de vida das 
populações rurais não são alcançadas com ações eventuais e pontu-
ais.  Compreende-se que as mudanças requerem ações articuladas 
que serão mais bem sucedidas e terão maior valor no processo de 
aprendizagem se forem adequadamente planejadas. A partir desse en-
tendimento, propõe-se que, mesmo as iniciativas mais simples sejam 
pensadas a partir da “lógica de projeto” que prevê diagnóstico, plane-
jamento, implementação e monitoramento e avaliação, conforme foi 
estudado na Unidade D. 

Os projetos participativos, por sua vez, impõem uma série de de-
safios específicos entre os quais se inclui a preocupação de desen-
cadear um processo de aprendizagem (que resulte em mudanças de 
percepção) o mais inclusivo e rico possível.  Isto implica a preocupa-
ção de inclusão de pessoas com diferentes conhecimentos, valores e 
atitudes, inclusive com diferenças quanto à capacidade de expressão 
e disposição para o trabalho em grupo.  Para possibilitar e enriquecer 
essa “aprendizagem inclusiva” foi desenvolvida uma grande diversida-
de de ferramentas e dinâmicas.

Na presente Unidade, faremos uma breve introdução aos objetivos 
perseguidos em cada uma das fases dos projetos de desenvolvimento 
e apresentaremos algumas, de um rol quase infinito, ferramentas que 
podem ser utilizadas.
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3.  OBJETIVOS DAS DIFERENTES FASES DO PROJETO

Em geral, as ações de mobilização social partem de um agente 
externo à comunidade que, a princípio, encontra-se mais motivado 
para a realização de uma determinada iniciativa que os demais.  Nesse 
contexto, uma ação coletiva requer mobilizar os demais implicados 
para concretizar uma determinada mudança implicando que se reali-
ze conjuntamente um diagnóstico, o planejamento, a implantação do 
projeto e monitoramento e avaliação.  

Tradicionalmente, os agentes externos preocupados com o desen-
volvimento exporiam sua visão à comunidade e a convenceriam da 
necessidade de uma iniciativa predeterminada.  

Ao se trabalhar dentro do enfoque participativo, as intenções 
são outras! 

Espera-se que, num primeiro momento, realize-se um questio-
namento sobre a pertinência da preocupação do agente externo e o 
desencadeamento de um processo de pesquisa participante para se 
recolher os elementos necessários para que a população possa jul-
gar por si mesma a relevância da preocupação colocada pelo agente 
externo.  Assim, há necessidade de “problematização” da realidade 
tal qual ela se encontra, de discutir a necessidade de mudanças, da 
importância da ação coletiva, e identificação de qual o aspecto da rea-
lidade deve ser sujeito à ação coletiva e qual a ação a ser realizada.

Com essas intenções dá-se início ao diagnóstico.  Cabe observar 
que o diagnóstico mostra-se como um processo complexo na medida 
em que implica busca pelo avanço na consciência sobre a existência 
de problemas na comunidade; mensuração da magnitude desses pro-
blemas; a tomada de decisão sobre a realização de ações coletivas, a 
identificação de soluções potenciais ao mesmo tempo em que procu-
ra reforçar a motivação para a realização de uma iniciativa coletiva.

O segundo momento implicaria construir uma visão do “futuro” 
que correspondesse a uma situação desejada pela comunidade e, de-
pois, seria necessário identificar as formas como esse estado futuro 
almejado pode ser alcançado.  Essa seria a essência do processo de 
planejamento.

O terceiro momento diz respeito à organização e execução das 
atividades previstas (fase de implementação do projeto).  Dada a dis-
posição ao aprendizado a partir da ação, é importante incluir mecanis-
mos de monitoramento que, ao mesmo tempo em que gerem dados 
que permitam reorientar as ações no decorrer do projeto, possibilitem 
avaliações quanto aos avanços e dificuldades enfrentadas para se al-
cançar os objetivos maiores do desenvolvimento.

Entende-se que, para o bom andamento do trabalho, é necessário 
manter o grupo coeso e motivado, com incremento das relações de 
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confiança no decorrer do processo. Para tanto, pode ser necessário 
recorrer às dinâmicas de grupo (que você já estudou na disciplina 
Métodos e Técnicas de Comunicação).

Além disso, o procedimento de pesquisa (seguindo os princípios 
da pesquisa participante) é de uso recorrente em todas as fases do 
processo, pois se mostra adequado para gerar dados que podem vir a 
subsidiar a tomada de decisão e também favorecer o aprendizado. A 
participação pode ser qualificada pelo uso de ferramentas apropriadas 
às diferentes fases e temáticas do projeto.  Neste momento, impor-
ta perceber que a ferramenta é um recurso. Sua utilização adequada 
requer a clara compreensão dos objetivos perseguidos em cada uma 
das fases da mobilização social em prol do desenvolvimento.  Dentre 
as ferramentas, convém dar particular atenção aos mecanismos de to-
mada de decisão sobre questões de interesse coletivo (neste aspecto 
recorre-se à utilização de técnicas de rankeamento, como está expli-
cado no Box a seguir).  

Geilfus (1997), Brose (2001), Ruas (2006), entre outros, apresen-
tam um conjunto diverso de ferramentas úteis nas iniciativas partici-
pativas de promoção do desenvolvimento rural. 

Geilfus (1997) apresenta uma proposta de seqüência de ferramen-
tas articuladas para assegurar a aprendizagem nas diferentes fases do 
projeto, como mostra a Figura E.1.

RECURSOS PARA AUXILIAR PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÂO

Conforme vimos comentando, as metodologias participativas visam a cap-
tar a diversidade de idéias e, partindo delas, definir uma ação coletiva.  
Nesse contexto, os processos decisórios são críticos.  Nem todos podem 
considerar oportuno agir ou que a iniciativa deva partir da comunidade. 
Ainda, devido à necessidade de priorizar ações, nem todos podem se sentir 
contemplados.  

Assim, é importante que a ação priorizada possa ser reconhecida por to-
dos como a mais adequada num dado momento e, por isso, convém que 
qualquer decisão seja precedida de discussão e o processo de tomada de 
decisão coletiva seja transparente. As técnicas de priorização ou rankea-
mento buscam contemplar essas preocupações.

Procura-se, também, um avanço na compreensão dos critérios que devem 
balizar a priorização dos problemas coletivos.

SAIBA MAIS

Para saber mais sobre a utili-
zação de dinâmicas de grupo 
no trabalho da extensão rural, 
você pode consultar a recente 
publicação da EMATER/RS-AS-
CAR (2006) ou a obra de Mayer 
(2005).
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Figura E.1: Exemplo de ferramentas articuladas sequencialmente na consecução 
de um projeto de desenvolvimento rural.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

A seguir serão detalhadas fases do diagnóstico e apresentados re-
cursos aos quais se recorre para sua realização.

4. O DIAGNÓSTICO: SEUS OBJETIVOS E RECURSOS 
UTILIZADOS

O Diagnóstico é uma das fases do projeto que recebeu maior atenção 
por parte dos estudiosos das metodologias participativas.  Em conseqü-
ência disso, é possível encontrar bons materiais de apoio para a realiza-
ção de processos de diagnóstico participativos.  Um desses materiais de 
apoio é o Guia Prático de Diagnóstico Rural Participativo proposto por 
Verdejo e publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
em 2006 (veja lista de referências bibliográficas).

No presente momento, importa perceber, como foi colocado ante-
riormente, que o diagnóstico não é um processo tão simples, e assim traz 
em si diversos desafios. A Figura E.2  apresenta alguns objetivos específi-
cos perseguidos durante o trabalho de diagnóstico com a  comunidade.
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Figura E.2: Fases do diagnóstico. 

Na Figura E.2, os retângulos centrais correspondem aos principais 
objetivos específicos perseguidos no diagnóstico: motivação para re-
alização de mudanças, sensibilização para os problemas, análise dos 
problemas e identificação de soluções.  

Os retângulos do canto superior direito e do canto inferior esquer-
do na Figura E.2 representam “processos de apoio”  (a saber: realiza-
ção de processos de tomada de decisões e pesquisa) que podem ser 
importantes em qualquer dos outros momentos.  Assim, pode se re-
correr a processos de pesquisa com vistas à sensibilização bem como 
à identificação de causas e de soluções para possíveis problemas.  É 
a utilização adequada desses recursos que garante a qualidade dos 
processos, sua transparência e motivação dos participantes.

4.1. Recursos na motivação para a realização de mudanças: 
a importância do diálogo e da problematização 

Um dos primeiros requisitos do trabalho participativo parece ser a 
necessidade de reconhecer que nem todos percebem a necessidade 
de mudança ou os problemas específicos que o agente externo identi-
fica. Inicialmente, é necessário colocar em questão a visão do agente.

Algumas vezes, o agente externo supõe a existência de um deter-
minado problema partindo de avaliações errôneas sobre a magnitude 
ou implicações de determinado processo (veja o exemplo menciona-
do no Box apresentado a seguir).
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Em outros casos, o agente externo dispõe de informações que a 
comunidade não tem e, por isso, existem divergências na percepção 
dos problemas, o que é comum ao tratar-se, por exemplo, de proble-
mas ambientais globais que não têm manifestação imediata e visível 
em nível local (visualização da relação entre efeito estufa - desma-
tamento - necessidade de seqüestro de carbono ou preservação da 
biodiversidade).

O processo participativo implica, então, o desafio de colocar em 
questão a visão do agente, tentando verificar, inicialmente, se a situ-
ação problemática visualizada pelo agente externo é percebida desse 
modo pela comunidade.  Para isso, muitas vezes, torna-se necessário 
realizar uma pesquisa sobre a “manifestação local”  de uma problemá-
tica, o que leva à próxima fase do diagnóstico.

4.2. A  sensibilização para os problemas da comunidade

Você se lembra do modelo de Pesquisa Participante trabalhado na 
Unidade D?  O que se realiza aqui é um tipo de trabalho semelhante, 
pois se almeja que a comunidade venha a conhecer melhor sua reali-
dade para poder avaliar a relevância de uma problemática específica!  

Um agente pode considerar, por exemplo, que uma comunidade 
necessita ‘desenvolver-se” ou, especificamente, considerar que neces-
sita resolver a questão da preservação das matas ciliares.  Enquanto, 
no primeiro caso, no decorrer do processo, busca-se identificar as pro-
blemáticas percebidas como “relevantes” para o desenvolvimento da 
comunidade (necessidades da comunidade), no segundo caso, há um 
interesse específico em avaliar a relevância da problemática “ambien-
tal” e, dentro desta, a questão das “matas ciliares” em âmbito local.  

Caso da batata nos Andes

Rhoades e Booth (1983) narram um caso interessante de diferenças de 
diagnóstico verificado na região central dos Andes.  

Os autores colocam que os cientistas sociais e tecnólogos estavam preocu-
pados com os problemas de perdas durante o armazenamento, e buscavam 
formas de evitar a ocorrência de doenças e mudanças fisiológicas durante 
o armazenamento.  A batata, diferentemente dos grãos, é um produto alta-
mente perecível.  

O antropólogo, baseado em entrevistas, sustentou que os agricultores não 
consideravam necessariamente como “perdas” ou “desperdícios” as batatas 
pequenas, enrugadas ou danificadas.  Observou que todas as batatas eram 
utilizadas pelas famílias de alguma forma.  

As batatas que não podiam ser vendidas, ou usadas como sementes, ou 
consumidas pela família, eram utilizadas como alimentos dos animais ou 
convertidas em batatas desidratadas, armazenáveis por um período de 2 a 
3 anos.  Adicionalmente, algumas mulheres informaram que a qualidade 
das batatas enrugadas era, às vezes, superior para a elaboração dos pratos 
da culinária local.
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Quando os objetivos do diagnóstico são amplos, geralmente, 
busca-se estabelecer um diálogo com a comunidade acerca de suas 
necessidades.  Esse diálogo, como evidenciado no Box apresentado 
a seguir, nem sempre é tão simples quanto parece, porque a simples 
consulta à população nem sempre resulta na obtenção de informa-
ções adequadas.

Uma vez definida a problemática que vai ser trabalhada coletiva-
mente, é preciso haver o cuidado de que os envolvidos alcancem um 
bom conhecimento sobre ela.  Assim, geralmente, coloca-se ao agente 
externo o desafio de identificar os meios que serão utilizados para se 
conhecer melhor a manifestação e magnitude da problemática em 
nível local.

A importância da forma de abordagem na identificação dos pro-
blemas nos diagnósticos sobre desenvolvimento rural nos planos 
municipais de desenvolvimento

Primeiro, deve-se considerar que existe um discurso construído, normal-
mente compartilhado pelos diferentes atores sociais, sobre quais proble-
mas enfrenta a população rural e quais são os entraves ao desenvolvimento 
rural. No entanto, tais discursos tendem a confundir as demandas freqüen-
temente levantadas pelas lideranças rurais, de caráter pontual e emergen-
cial, com questões mais profundas que limitam o desenvolvimento rural, 
entendido como melhor qualidade de vida e de acesso aos serviços pú-
blicos. Como exemplo, pode-se citar as estradas e os serviços de saúde, 
normalmente apontados como problemas pelas comunidades rurais. Difi-
cilmente, o patrolamento de estradas e a melhoria no acesso à saúde vão 
significar estratégia de desenvolvimento rural, apesar de contribuírem para 
o bem-estar da população.

Assim, se perguntarmos à população rural quais são seus maiores proble-
mas, são essas demandas imediatas que surgem como resposta. Caso se 
satisfaçam com essas respostas, o executivo municipal e os CMDRs con-
centrarão seus esforços em responder a essas demandas. 

Mas, se perguntarmos à população o que gostaria que acontecesse no fu-
turo, qual projeto pretenderia construir, nesse caso, surgirão desejos e ex-
pectativas, relacionadas a elementos estruturais e de longo prazo, os quais 
permitiriam mudar as condições de produção e de vida na comunidade. 
No caso citado na unidade B, o do PEP em Santa Maria-RS, surgiram a 
educação rural, sendo reivindicado ensino técnico para preparar os jovens 
para os desafios de uma produção agrícola sustentável; surgiram também 
a comercialização dos produtos, apontando para um entendimento de que 
não basta produzir mais se a comercialização continua  a ser um entrave 
(verificou-se, por exemplo, que era freqüente a produção de hortigranjeiros 
se perder na lavoura por falta de opções de comercialização).

Nesse sentido, no caso do PEP, a qualificação das feiras de agricultores e a 
criação de novos pontos de venda, buscando fortalecer esses espaços junto 
aos consumidores, tornou-se uma ação estratégica e justificável, pois repre-
senta uma perspectiva de renda permanente para as famílias envolvidas e 
uma oportunidade para outras famílias com dificuldades econômicas. Mas, 
certamente, tal proposta não faria parte do discurso das lideranças rurais e 
nem apareceria como principal demanda em nenhuma comunidade rural.
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Neste momento, convém lembrar que no enfoque participativo 
parte-se do suposto de que as pessoas conhecem a realidade onde 
vivem, mas que o conhecimento de cada indivíduo é parcial e, dessa 
forma, as metodologias devem propiciar o resgate, a integração e con-
fronto desses conhecimentos dos indivíduos sobre sua realidade bem 
como a geração de novos dados relevantes para a análise.  

As entrevistas continuam sendo uma técnica muito utilizada para 
se resgatar o conhecimento das pessoas sobre determinado assunto 
e são utilizadas, também, nos diagnósticos participativos. Entretanto, 
deve-se lembrar que, como as entrevistas geralmente são “individu-
ais”, tendem a favorecer o caráter ‘extrativo” da pesquisa (em que o 
entrevistado se comporta mais como um fornecedor de informações 
do que como um gerador de conhecimentos) e não favorecem a troca 
de conhecimentos entre os participantes. Outra técnica de levanta-
mento de dados é a entrevista em grupo, que contempla melhor os 
requisitos dos processos participativos.

Ao se trabalhar com populações rurais, deve-se lembrar que o co-
nhecimento dos indivíduos, via de regra, não está documentado e, 
muitas vezes, não está elaborado discursivamente.  Nesse contexto, os 
trabalhos desenvolvidos anteriormente têm revelado a oportunidade 
de uso de recursos diversos de visualização, como elaboração de ma-
pas, maquetes ou diagramas no esforço de documentação e síntese 
das contribuições individuais.  Geilfus (1997, tradução nossa) detalha 
as características dos diferentes tipos de  técnicas de visualização:

as  - matrizes são quadros que permitem ordenar e apresentar as in-
formações e idéias de forma lógica, permitindo comparar diferen-
tes critérios (matrizes de classificação e priorização) ou apresentar 
idéias organizadas de forma hierárquica (matrizes de planificação e 
outras).  Suas aplicações são praticamente ilimitadas nas diferentes 
fases do  projeto;

os  - mapas e esquemas são representações simplificadas da realidade; 
tem muitas aplicações na fase de diagnóstico e analise e muitas vezes 
servem de ponto de partida para os processos de desenvolvimento; 

os  - fluxogramas são um tipo de diagrama em que se representam 
de forma esquemática as relações entre diferentes elementos (sim-
bolizadas por flechas), como relações de causa e efeito, sequência 
de eventos, etc

os  - diagramas temporais são representações da presença ou ausência, 
ou de variações de intensidade de determinados fenômenos no tempo.

O Box a seguir apresenta comentários acerca do uso de diagramas 
em projetos de desenvolvimento rural.

SAIBA MAIS

Veja as dicas para a realização 
de entrevistas  apresentadas por 
Verdejo (2006) e Geilfus (1997). 
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O uso de diagramas

Qualquer técnica que envolva a representação gráfica de informações pode ser considerada um DIAGRAMA.   
Um diagrama ou, de modo mais exato, um modelo apresentado sob a forma de um diagrama é um traçado sim-
ples e esquemático que apresenta a informação de maneira gráfica, fácil de compreender.   Os diagramas podem 
simplificar de forma radical uma informação complexa tornando-a mais fácil de comunicar e analisar.

Conway (1993) comenta que até recentemente um grande número de especialistas supunha que as populações 
rurais, particularmente as analfabetas, eram incapazes de construir ou compreender os diagramas.  Atualmen-
te, um conjunto crescente de evidências, notavelmente aquelas acumuladas pela análise de agroecossistemas, 
mostra que as populações são capazes de desenhar e compreender diagramas e, mais ainda, consideram esse 
exercício agradável.  Nessas circunstâncias, atualmente considera-se que os diagramas podem constituir um 
meio eficaz para explicitar o saber dos agricultores, quer se trate de diagramas construídos por eles mesmos, quer 
sejam diagramas construídos pelo pesquisador a partir de suas indicações e explicações.

A partir desse conjunto de observações, Conway (1993) considera que os diagramas apresentam três vantagens 
principais, comparativamente a outras formas de investigação: 

- a dinâmica de perguntas e respostas é mais flexível que, por exemplo, a das entrevistas e questionários; as 
perguntas e respostas são abertas.  As questões mais gerais podem ser preestabelecidas, porém os detalhes são 
complementados pelos agricultores, enfatizando-se suas prioridades e percepções acerca dos problemas;

- o diagrama pode captar e apresentar informações que seriam menos precisas, menos claras e muito menos 
sucintas se fossem expressas em palavras, o que facilita a análise;

- o diagrama dá forma à informação obtida e permite verificá-la, discuti-la e modificá-la.   Se o diagrama é de-
senhado pelos pesquisadores durante uma entrevista, a pessoa entrevistada pode examinar aquilo que está re-
gistrado, confirmando ou retificando. As informações são compartilhadas entre o entrevistador e o entrevistado, 
e podem ser checadas, discutidas e aperfeiçoadas.  O agricultor pode ainda examinar o que foi registrado com 
base em suas informações.

Exemplo de diagrama: transecto (adaptado de Geilfus, 1997)
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Um exemplo muito ilustrativo de ferramentas úteis na integração 
de conhecimentos individuais para a formação de uma nova leitura 
sobre uma realidade  local é o caso da utilização de matrizes  para  o 
levantamento dos tipos de solos ocorrentes numa região e suas carac-
terísticas (como mostra a Figura E.3).

Figura E.3: Matriz de classificação de solos (Cuadro consolidado a partir de 
ejercicios de diagnostico participativo).
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Essa matriz pode ser elaborada a partir de uma sessão de trabalho 
em grupo em que os participantes dão suas contribuições que são 
devidamente documentadas pelo facilitador.  A matriz de classificação 
dos solos pode ser utilizada, por exemplo, no contexto de um progra-
ma em que se busca entender a problemática da conservação de solos 
em uma dada comunidade rural.  O uso dessa matriz pode ser asso-
ciado com a elaboração de um mapa dos tipos de solo encontrados 
na comunidade, de modo que possam ser  visualizados  os tipos mais 
freqüentes e, dessa forma, os problemas fiquem mais bem represen-
tados.  Uma vez de posse desses dados, a população pode avaliar se 
entende que a problemática de conservação de solos merece atenção 
do coletivo ou não.

1` SAIBA MAIS

Como os temas dos projetos de 
desenvolvimento são diversos, 
as ferramentas foram criadas 
com diferentes finalidades: co-
nhecimento do  meio físico; co-
nhecimento das determinações 
históricas, da rotina dos agricul-
tores e da realidade social.   Para 
saber mais sobre ferramentas 
úteis para estudo de diferentes 
temáticas no diagnóstico, veja  
Geilfus (1997).
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4.3. Análise das causas dos problemas

Uma vez estabelecido um certo consenso sobre os problemas 
priorizados para o trabalho coletivo, pode-se passar para o estudo de 
suas causas, já almejando identificar estratégias de resolução.  Vamos 
tomar como exemplo o caso da baixa produtividade das lavouras de 
milho como um problema.  Neste caso, podemos utilizar uma ferra-
menta conhecida como árvore de problemas em que as raízes corres-
pondem às causas do problema (apontadas pela população local); o 
tronco, ao problema em si; e os galhos correspondem às  conseqüên-
cias do problema (como ilustra a figura E.4).  

Figura E.4: Esquema representativo de uma árvore de problemas

É importante perceber que a utilização de ferramentas de estudo 
das causas dos problemas vai resultar no arrolamento de uma série de 
práticas sociais, algumas das quais mais determinantes dos problemas 
em nível local. É importante, assim, que a ferramenta seja “um gan-
cho” para uma discussão mais ampla  acerca das causas dos  proble-
mas coletivos eleitos para estudo.

É relevante observar também que, do conjunto das causas dos 
problemas, algumas remetem a práticas que podem ser facilmente 
modificadas enquanto outras estão além do controle local.  No exem-
plo mencionado na Figura E.4 os tratos culturais (espaçamento en-
tre plantas, por exemplo) podem ser facilmente modificados, mas há 
maior dificuldade de evitar problemas como a carência de água resul-
tante da ocorrência de secas ou as perdas por granizo.  Então, é perti-
nente discutir com a população quais, dentre as causas do problema, 
podem ser trabalhadas coletivamente.  Considera-se que, ao priorizar 
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uma intervenção sobre uma causa “secundária”, mesmo que os avan-
ços previstos sejam pequenos, podem representar uma melhoria em 
relação à condição atual.

4.4. Identificação de soluções locais

Uma vez acordado o que deve ser mudado, o desafio seguinte é o 
de definir a alternativa de solução a ser implementada.   

Uma das possibilidades, nos projetos participativos, é partir-se 
para a “identificação das soluções locais”.  A Figura E.5 , abaixo, retira-
da de Geilfus (1997) apresenta um exemplo de “roteiro de investiga-
ção” para identificação  de soluções locais.

Figura E.5: Roteiro de investigação para identificação de soluções locais.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

A utilização dessa ferramenta (roteiro de investigação) implica 
pressupor que nem todos os agricultores agem de um mesmo modo 
e, por isso, alguns podem adotar práticas consideradas mais adequa-
das do que aquelas adotadas por seus colegas.  Tal constatação requer 
a necessidade de planejar e desencadear um processo de levantamen-
to de dados do local. 

Como resultado do processo de pesquisa, serão conhecidas as 
práticas adotadas pelos agricultores e suas características.  

O levantamento das práticas adotadas pelos agricultores parece 
particularmente oportuno no caso de desejar-se investigar opções de 
variedades de cultivos agrícolas.  Neste caso, a elaboração de matrizes 
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comparativas com relação às características de variedades que estão 
sendo ou já foram cultivadas no local (como apresenta a Figura E.6 ) 
parece adequada.

No caso em que se avaliar que é necessária a substituição de va-
riedades, por exemplo, convém comparar as alternativas existentes 
(diferentes variedades já cultivadas no local) quanto a um conjunto de 
critérios também estabelecidos coletivamente.

Figura E.6: Matriz de preferência de variedades de arroz.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Outras ferramentas podem ser utilizadas para favorecer a discus-
são sobre as potencialidades e limites de determinadas práticas pro-
dutivas que se apresentam como alternativa de solução para determi-
nados problemas. A Figura E.7, retirada de Geilfus (1997) mostra que 
os agricultores podem adotar diferentes práticas de manejo do solo, 
seguindo motivações diversas. 
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Figura E.7: Práticas adotadas pelos agricultores
Fonte: Adaptado de Geilfus (1997)

Uma vez feito este o levantamento das práticas adotadas pelos 
agricultores cabe avaliar a necessidade da realização de processos de 
pesquisa agrícola com participação de agricultores.  A Figura E.8 a 
seguir, retirada de Geilfus (1997)  apresenta a reflexão que poderá ser 
conduzida junto ao grupo.

Figura E.8: Fluxograma de avaliação das soluções locais.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)
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Em alguns casos, não se encontram “soluções locais” passíveis 
de  simples “difusão”.  Em outros casos, as soluções locais podem 
ser “aperfeiçoadas”.  Assim, será necessário um processo de pesquisa 
participativa para se chegar a  identificação de “alternativas locais” 
satisfatórias. 

No caso de identificar-se uma alternativa que, a princípio, pode 
ser considerada satisfatória, convém submetê-la à análise crítica com 
vistas à preparação da discussão do planejamento.   A construção de 
“diagramas de impacto” pode auxiliar nesse sentido (Figura E.9).

Figura E.9: Exemplo de diagrama de impacto.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Com o uso do diagrama de impacto é possível antecipar uma série 
de impactos indesejados que, a princípio, não seriam lembrados se 
esta ferramenta não fosse utilizada e, durante o planejamento, prever 
formas de contorná-los. 
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5. PLANEJAMENTO:  OBJETIVOS E RECURSOS UTILIZADOS

5.1. Desenhando o futuro

O planejamento requer a projeção do futuro – uma definição clara 
da situação que se almeja alcançar e do caminho a ser percorrido para 
alcançá-la.  Ao se trabalhar com metodologias participativas, é usual 
que se recorram a ferramentas visuais que facilitem esse processo de 
projeção do futuro. O mapa apresentado a seguir (Figura E.10), retira-
do de Geilfus (1997), indica uma situação desejável (parte superior da 
figura) e o planejamento das etapas para seu alcance (parte inferior 
da figura).

Figura E.10: Mapa de ordenamento do território.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)
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5.2. Definindo o caminho para alcançar o futuro desenhado: 
identificando as medidas necessárias

Uma vez visualizada a mudança desejada, trata-se de discutir como 
alcançá-la: identificar as diferentes etapas que devem ser percorridas 
até que a mudança esteja integralmente realizada.  No caso da ilus-
tração apresentada na seção anterior (Figura E.10), fica evidente que 
a comunidade não se propõe a realizar todas as ações necessárias ao 
mesmo tempo.  A comunidade define uma seqüência de ações no 
tempo.  O mesmo ocorre, por exemplo, quando se planejam mudan-
ças em propriedades rurais.

Quando começamos a pensar nas etapas a serem percorridas para 
se chegar ao futuro desejado, algumas ferramentas auxiliam a identifi-
car as diferentes ações que deverão ser realizadas.  

O marco lógico (Figura E.11) é uma ferramenta auxiliar de planeja-
mento que requer que o futuro a ser alcançado se traduza em objeti-
vos consecutivos a serem perseguidos. 
       

Figura E.11: Exemplo de ferramenta de planejamento: marco lógico.
Fonte:  adaptado de Geilfus (1997)
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5.3 A distribuição das responsabilidades

Quando as discussões realizadas pela comunidade já permitem  
uma aproximação do conjunto e seqüência de ações que devem ser 
realizadas, é possível definir a distribuição das responsabilidades.  
Nessa hora, é importante discutir o que está ao alcance da comunida-
de e o que necessita ser aportado por um parceiro externo.  O uso de 
algumas ferramentas, como a matriz de necessidade e disponibilidade 
de recursos (Figura E.12), apresentada por Geilfus (1997), pode favo-
recer essa discussão.

Figura E.12: Matriz de necessidades e disponibilidades de recursos.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Para que a ação seja efetiva, os compromissos de cada um devem 
estar claramente estabelecidos e, para tanto, geralmente, utilizam-se 
ferramentas que apontam as ações, os responsáveis e os prazos a se-
rem observados.   Sem esses compromissos claramente estabelecidos 
é muito provável que não se atinjam os objetivos almejados, já que as 
responsabilidades não estão claramente definidas.   A elaboração de 
uma matriz de Plano de Ação (Figura E.13), como a apresentada por 
Geilfus (1997), pode ser útil nesse sentido.
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Figura E.13: Matriz de Plano de Ação. Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Ao se definir as ações a serem realizadas, sua seqüência no tempo 
e forma de realização, é possível partir para a fase de implementação  
do plano.

6. IMPLEMENTAÇÂO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÂO: 
OBJETIVOS E RECURSOS UTILIZADOS

Por muito tempo, a implementação foi pensada como uma fase de 
simples realização das ações previstas no planejamento.  Quando se pen-
sam as iniciativas coletivas de desenvolvimento sob uma perspectiva de 
aprendizagem, torna-se necessário aliar permanentemente a ação à refle-
xão.  Assim, a reflexão não se dá somente após a realização da iniciativa  
de desenvolvimento, mas pode ser realizada durante todo o processo, 
orientando a correção de rumos quando esta se fizer  necessária.

Convém colocar que, para os projetos de desenvolvimento, im-
porta tanto desenvolver mecanismos para o acompanhamento do de-
sempenho (se as ações previstas estão sendo realizadas dentro dos 
prazos e condições pré-estabelecidas) quanto o acompanhamento do 
alcance dos resultados (se as ações estão permitindo alcançar os fins 
maiores perseguidos pelo projeto). 

Para que essas análises sejam possíveis, é necessário um processo 
contínuo de coleta de dados, contudo, os dados necessários para o 
acompanhamento do desempenho podem ser bastante distintos da-
queles necessários para avaliação de resultados e impactos de um 
projeto.  Assim, distinguem-se processos paralelos de levantamento 
de dados que devem ser realizados simultaneamente:
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Monitoramento e avaliação de desempenho – trata-se de levantar e 
analisar o “performance” do projeto, monitora-se a implementação do 
projeto. Importa prever se as ações previstas estão sendo executadas 
dentro do prazo e se os recursos estão sendo bem aplicados.  

Monitoramento e avaliação de resultados – trata-se de levantar da-
dos para aferir o alcance dos objetivos finais e intermediários.  

Monitoramento e avaliação de impactos – importa perceber impac-
tos esperados – inesperados  de um projeto. 

Para facilitar o entendimento das diferenças entre monitoramento 
e avaliação de desempenho, de resultados e de impactos, pode-se 
tomar como exemplo a  política de modernização da agricultura, que 
você conhece bem.  O monitoramento e avaliação de desempenho 
mostrariam se as organizações implementadoras da política de mo-
dernização estariam ou não realizando as ações previstas, dentro das 
condições previstas e possivelmente concluiriam bom desempenho.  
Ao serem avaliados os resultados, entraria em questão a verificação 
do aumento da produção, da produtividade, dos volumes exportados.  
Em geral, concluir-se-ia pela eficácia no alcance dos objetivos.  Uma 
avaliação de impacto, entretanto, mostraria um conjunto de processos 
não previstos derivados dessa política como assoreamento dos rios, 
perdas de biodiversidade, êxodo rural e marginalização urbana.  Do 
exposto, percebe-se claramente as diferenças entre as três modalida-
des de análise supracitadas.

Por muito tempo, os projetos de desenvolvimento rural preocupa-
ram-se em assegurar a implantação de sistema de monitoramento e 
avaliação voltado   à medição do desempenho e existe, atualmente, 
um maior interesse em avaliar “impacto” face à necessidade de legiti-
mação das organizações que financiam os projetos.  

É importante lembrar que, em se tratando de projetos participa-
tivos, é desejável que o sistema de monitoramento e avaliação a ser 
utilizado seja definido coletivamente, como forma de evitar uma série 
de problemas que ocorrem quando o sistema é proposto pelo agente 
externo.  Os projetos participativos são concebidos numa lógica de or-
ganização coletiva para a aprendizagem e o desenvolvimento e, nesse 
contexto, os sistemas de monitoramento e avaliação também devem 
ser pensados enquanto instrumentos da aprendizagem e desenvolvi-
mento.  

Para que os sistemas de monitoramento e avaliação participativos 
alcancem seus objetivos, eles devem permitir que se verifique em que 
medida os objetivos da ação coletiva vêm sendo alcançados, o que 
favorece e o que dificulta sua consecução.  Para tanto, uma série de 
questões podem ser observadas:

definição coletiva dos objetivos do monitoramento e avaliação par- -
ticipativos (“para quê? ”). É importante reconhecer que, nos projetos 
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participativos, os objetivos a serem alcançados são definidos pelo 
grupo que se mobiliza e, dessa forma, também compete a esse gru-
po a definição do que vai ser avaliado;

definição coletiva da forma de avaliar o alcance dos objetivos.  Ge- -
ralmente, os projetos de desenvolvimento são projetos que prevêem 
mudanças: na produção, na forma de se organizar, na infra-estrutura, 
nos conhecimentos e informações disponíveis, etc. Cabe ao grupo de-
finir como poderá ser verificado se as mudanças previstas estão sendo 
alcançadas.  Neste caso, trata-se da definição dos indicadores; 

definição coletiva das ferramentas para condução dos processos de le- -
vantamento de dados para o sistema de monitoramento e avaliação; e

programação das atividades de monitoramento e avaliação. -

6.1. Alternativas para acompanhamento do desempe-
nho dos projetos

O exemplo de ferramenta de monitoramento apresentado por 
Geilfus (Figura E.14) permite visualizar o potencial do monitoramento 
no controle da implementação de uma iniciativa coletiva. 

Figura E.14: Exemplo de ferramenta de monitoramento.
Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Neste caso, está se fazendo um monitoramento do cumprimento 
de tarefas,  mas na matriz de controle podem ser incluídos outros as-
pectos referentes ao uso dos recursos, por exemplo.  
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6.2.  Alternativas para acompanhamento do alcance dos 
resultados e impactos

Entende-se que um dos principais avanços dos projetos participa-
tivos refere-se ao fato de que é a população que define que mudan-
ças almeja alcançar.  Do mesmo modo,  recomenda-se que ela defina 
como “medir”  se os resultados almejados estão sendo alcançados. 
Isso se dá mediante a definição participativa de “indicadores”.  

Geilfus (1997) apresenta uma ferramenta que ilustra a definição 
de um conjunto de indicadores proposto para avaliar o desempenho 
de sistema agroflorestais (Figura E.15).

Figura E.15: Exemplo de uso de indicadores em processos de monitoramento 
e avaliação. Fonte: adaptado de Geilfus (1997)

Observa-se que, no caso ilustrado, foram definidos tanto indica-
dores de monitoramento quanto de avaliação de impacto, bem como 
foram definidas as responsabilidades e os prazos.
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Cabe ressaltar, entretanto, que muitos projetos participativos de-
pendem de verbas provindas de instituições doadoras e, neste caso, 
deverão seguir os parâmetros que elas estabelecem quanto às formas 
de conduzir os processos de monitoramento e avaliação.  Em outros 
casos, os projetos podem ser resultantes de iniciativas da comunidade 
e ser conduzidos a partir da aplicação de recursos próprios.  Neste 
caso, o grupo tem mais liberdade de definir sistemas de monitoramen-
to e avaliação.  

SAIBA MAIS

Atualmente entende-se que 
uma das grandes eficiências 
dos projetos está na utilização 
de mecanismos insuficientes 
de monitoramento e avaliação.  
Um conjunto de textos vem tra-
tando de apresentar e discutir 
alternativas.  Você pode saber 
mais consultando Robinson 
(1994), Guijt (1999) ou Roche 
(2000), entre outros. 
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