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APRESENTAÇÃO

Nos últimos cinco anos, o Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do 
Território da Universidade Federal de Santa Catarina (Lemate/UFSC) promoveu uma série de 
estudos e investigações sobre o tema do desenvolvimento rural sustentável, tendo como referência 
empírica os municípios pertencentes às atuais Agências de Desenvolvimento Regional (ADR) com 
sede em Xanxerê e Joaçaba. Quase todos os municípios destas duas ADR compõem o Território Meio-
Oeste Contestado (TMOC), no quadro da então política de desenvolvimento territorial fomentada 
pelo governo federal.

>$""$* #$06,(,?* (,&"* #0,@$/,"* ($* #$"<-&")* 4$0$%$4* ($"/)<-$A* B* #0&4$&0,?* CD$")',"*
das políticas públicas contemporâneas no Brasil: superação da pobreza rural com ênfase na 
sustentabilidade” (2013 a 2015), contou com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
;&$2/6'%,*$*E$%2,.FG&%, (CNPq). O segundo, “Estudo de iniciativas de descentralização de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento rural em Santa Catarina” (de 2015 a meados de 2017), foi 
'2)2%&)(,*#$.)*H-2()9I,*($*J4#)0,*K*5$"<-&")*$*12,L)9I,*(,*!"/)(,*($*+)2/)*;)/)0&2)*MH)#$"%NA

Com o suporte desses dois projetos, diversos estudos acadêmicos foram realizados, com 
destaque para 11 dissertações de mestrado, 1 dissertação de mestrado em andamento, 3 teses 
de doutorado, 1 tese de doutorado em andamento, 5 capítulos de livros, 1 capítulo de livro em 
)2()4$2/,*$*OP*)0/&G,"*#-8.&%)(,"*$4*#$0&F(&%,"*$*$L$2/,"*%&$2/6'%,"*2)%&,2)&"*$*&2/$02)%&,2)&"1. 
O propósito primeiro deste livro consiste em restituir os principais resultados dessas pesquisas aos 
gestores públicos e atores da sociedade civil implicados com políticas públicas de desenvolvimento 
rural nos municípios das ADR estudadas, além de pesquisadores e acadêmicos de universidades 
0$G&,2)&"A* +-)*Q23)"$* 0$%)&* ",80$*,"*()(,"*$*)2R.&"$"*,8/&(,"*),*'2).*(,*#0,@$/,*'2)2%&)(,*#$.)*
Fapesc, embora alguns temas de pesquisas e avaliações representem uma continuidade de trabalhos 
iniciados anteriormente. 

O objetivo geral do projeto aprovado pela Fapesc consistiu em estudar as interações, - ações 
mútuas de articulação -, entre as iniciativas de descentralização estadual e federal na execução de 
#,.6/&%)"*#78.&%)"*($*($"$2L,.L&4$2/,*0-0).*2,*ESB;A*!4*/$04,"*$"#$%6'%,"*8-"%,-T"$*)2).&")0U

a) a atuação das então Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR), transformadas 
recentemente em ADR, quanto à execução e articulação de políticas públicas orientadas 
para o desenvolvimento rural;

b) o grau de articulação entre as SDR/ADR e os programas federais de desenvolvimento 
territorial no meio rural; 

c)  a relação das iniciativas de descentralização federal e estadual com o processo de 
execução de políticas públicas de desenvolvimento rural, dando ênfase ao Programa 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e ao Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF).

Em termos metodológicos, a pesquisa baseou-se em dados primários e secundários, tendo 
como principal instrumento a entrevista semiestruturada, realizada junto a gestores de políticas 
públicas e atores da sociedade civil ligados à agricultura familiar. Ao todo foram mais de 300 
entrevistas, a maioria com atores sociais do TMOC; alguns dos informantes foram consultados 
4)&"*($*-4)*L$V*#,0*(&3$0$2/$"*#$"<-&")(,0$"A*J.W4*(&"",?*)*#0,(-9I,*%&$2/6'%)*$.)8,0)()*#$.,"*
membros da equipe de pesquisa¹ serviu de base para os demais integrantes, que procuraram agregar 
novos elementos da realidade pesquisada, aportando respostas a dúvidas e lacunas evidenciadas 
nas incursões anteriores.

1  !"/)"*#-8.&%)9:$"*$"/I,*0$3$0$2%&)()"*),*'2).*($"/$*.&L0,?*2,*&/$4*()"*#0,(-9:$"*)%)(Q4&%)"*()*$<-&#$*($*#$"<-&")-
dores do LEMATE.
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Abaixo, o resumo dos principais resultados da pesquisa.

1) A experiência catarinense de descentralização teve resultados tímidos e restritos a funções 
)(4&2&"/0)/&L)"A*>I,*%,2"$G-&-*#0,4,L$0*4-()29)"* &2"/&/-%&,2)&"* "&G2&'%)/&L)"*2,*#0,%$"",*($*
tomada de decisão e de gestão do Estado, de forma a impulsionar o desenvolvimento territorial 
sustentável. Para seu aprimoramento, sugerem-se investimentos na formação de quadros regionais, 
criação de escritórios regionais de governo, novos modelos de agências de desenvolvimento regional 
focadas no papel de planejamento, articulação e gerenciamento de projetos, ou a constituição de 
efetivos subgovernos regionais.

2) As articulações institucionais entre as SDR/ADR e os programas federais de desenvolvimento 
territorial no TMOC demostraram ser muito incipientes.

3) Quanto ao Pronat, os territórios foram reconhecidos como local de aplicação de recursos 
'2)2%$&0,"A*;,2/-(,?*)#$")0*()*)-/,2,4&)*2)*($'2&9I,*(,"*#0,@$/,"*%,2/$4#.)(,"?*,*%,.$G&)(,*
territorial não dispunha de instrumentos legais que garantissem a consecução de suas decisões.

XN**B*50,2)3*)#,0/)*L,.-4$*4-&/,*0$.$L)2/$*($*0$%-0","*'2)2%$&0,"*2,*/$00&/F0&,?*$"#$%&).4$2/$*
por meio de cooperativas de crédito, mas diante da ausência de gestão territorial desse programa, 
)"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"*)""-4$4*-4*#)#$.*($/$04&2)2/$*2)*#)(0,2&V)9I,*(,"*%-./&L,"*$*()"*
formas de se produzir no meio rural no TMOC.

5) O PNCF apresentou baixo desempenho, o que pode ser muitas vezes atribuído à sua 
conduta operacional no TMOC,  que não considera o agricultor mais pobre um potencial candidato 
),*%0W(&/,*3-2(&R0&,?*4)"*",4$2/$*%,4,*8$2$'%&R0&,*()"*#,.6/&%)"*($*)""&"/Q2%&)*",%&).A

Este livro está organizado em onze capítulos, além desta apresentação. O primeiro contextualiza 
o TMOC, a partir das principais características socioeconômicas do meio rural. O segundo e terceiro 
tratam do tema da descentralização do Estado, partindo de enfoques teóricos considerados chave 
para se discernir a complexidade desse conceito, para depois abordar a experiência catarinense 
de criação e funcionamento das atuais ADR. Entre o quarto e o sétimo capítulo o livro aborda o 
funcionamento dos programas federais que foram selecionados como base de análise desta pesquisa. 
Os programas Pronat, Programa Territórios da Cidadania (PTC), Pronaf e PNCF são abordados à 
luz do enfoque de descentralização dos seus sistemas de gestão, tendo como referencial empírico 
,*ESB;A*B*,&/)L,?*%,4#.$4$2/)*$"")*0$Y$ZI,?*)*#)0/&0*($*$"#$%&'%&()($"*%-./-0)&"*(,*ESB;*$*
respectivas interfaces com políticas públicas de desenvolvimento rural. Procura-se, neste capítulo, 
evidenciar uma característica histórico-cultural presente no meio rural dos municípios estudados, 
representada pelas famílias rurais de origem cabocla, segmento social excluído do processo de 
modernização agrícola fomentado m Santa Catarina e região Sul a partir dos anos 1960. Além disso, 
foca-se o tema da juventude rural e da política de fomento de cultura e lazer no campo, questão 
considerada estratégica no que se refere à sucessão das unidades agrícolas familiares. O nono capítulo 
resgata brevemente a experiência dos consórcios intermunicipais presentes no TMOC. Embora não 
estivessem no escopo original desta investigação, durante a pesquisa de campo esses consórcios 
demonstraram-se um importante mecanismo para se viabilizar os processos de territorialização da 
)9I,*#78.&%)*2,*[0)"&.A*B*(W%&4,*)#0$"$2/)*)"*%,2"&($0)9:$"*'2)&"?*$23)/&V)2(,*)"*0$%,4$2()9:$"*)*
gestores de políticas públicas (do Estado e da sociedade civil) no sentido de aprimorar os sistemas 
descentralizados de gestão dessas políticas. O que se pretende realçar com essas sugestões é a 
importância de se formar agentes territoriais capazes de atuar coletivamente no planejamento do 
($"$2L,.L&4$2/,*/$00&/,0&).*"-"/$2/RL$.A*5,0*'4?*,*7./&4,*%)#6/-.,*0$72$*)"*#0,(-9:$"*)%)(Q4&%)"*
referenciadas neste livro, com destaque para as principais publicações dos integrantes das pesquisas 
'2)2%&)()"*#$.,*;>5<*$*#$.)*H)#$"%*)%&4)*4$2%&,2)()"?*)"*<-)&"*/&L$0)4*%,4,*8)"$*$4#60&%)*,*
TMOC.
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Os autores deste livro síntese são ou foram pesquisadores do Lemate durante a pesquisa, 
e quase todos integraram a equipe técnica do projeto. Eles estão conscientes das limitações dos 
resultados alcançados e sabem que cinco anos de trabalho no TMOC, com permanências de curta 
(-0)9I,* 2,"* 4-2&%6#&,"?* "I,* &2"-'%&$2/$"* #)0)* "$* %,4#0$$2($0* )* %,4#.$Z&()($* ()"* 0$.)9:$"*
sociopolíticas, econômicas e institucionais que interagem na gestão de políticas públicas. De 
<-).<-$0* 4,(,?* ,"* )-/,0$"* '%)0I,* ")/&"3$&/,"* "$* ,"* $"/-(,"* )<-&* )#0$"$2/)(,"* )-Z&.&)0$4* 2)*
0$Y$ZI,*($*#0,'""&,2)&"*$*.&($0)29)"*/$00&/,0&)&"?*8$4*%,4,*2)*0$).&V)9I,*($*2,L)"*#$"<-&")"*",80$*
o desenvolvimento territorial sustentável2. Reiteram-se os mais sinceros agradecimentos às pessoas 
que receberam a equipe do Lemate e dedicaram parte do seu tempo para responder às questões e 
esclarecer as dúvidas suscitadas pela pesquisa.

2 As dissertações de mestrado e as teses de doutorado que, de alguma forma, tiveram como referência a realidade 
empírica do TMOC podem ser acessadas na página da internet do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 
()*\H+;*M]^#U__##G)G0,A#,"G0)(A-3"%A80_NA*`R*,"*)0/&G,"*%&$2/6'%,"*$.)8,0)(,"*)*#)0/&0*(,"*$"/-(,"*($*%)",*0$).&V)(,"*
2,*E$00&/F0&,*$"/I,*(&"#,26L$&"*2,*"&/$*(,*=$4)/$_\H+;*M]^#U__.$4)/$A#)G&2)"A-3"%A80NA
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BREVE APRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO MEIO OESTE 
CONTESTADO 

A história da região onde o Território Meio Oeste Contestado está inserido pode ser 
dividida em três fases, cada qual com protagonismo de povos étnicos distintos. A primeira, refere-
se à ocupação originalmente feita por indígenas, principalmente das etnias kaingang e guarani; a 
"$G-2()?*%,00$"#,2($*K*,%-#)9I,*%)8,%.)?*&2/$2"&'%)()*2,*'2).*(,*"W%-.,*a1ab*)*/$0%$&0)?*&2&%&,-T
se nas primeiras décadas do século XX, com a colonização realizada predominantemente por 
descendentes de imigrantes europeus, vindos, em grande parte, das chamadas colônias velhas do 
Rio Grande do Sul.

;,4#,"/,*#,0*cd*4-2&%6#&,"?*,*ESB;*3,&*,'%&).4$2/$*%,2"/&/-6(,*$4*ceeX?*#$.,*50,G0)4)*
de Territórios Rurais de Identidade, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Localiza-
se na mesorregião oeste do estado de Santa Catarina e compreende uma área total de 8.288 km² de 
extensão, o que representa 9% da superfície do estado. Segundo dados de 2017 do Instituto Brasileiro 
($*f$,G0)')*$*!"/)/6"/&%)*M1[f!N?*)*#,#-.)9I,*$"/&4)()*(,*ESB;*W*($*cgdAehi*])8&/)2/$"?*%,4*-4)*
($2"&()($*($4,G0R'%)*($*OX?d*])8A_j4k*MH&G-0)*iNA

Figura 1: Localização e municípios do TMOC

Fonte: Elaborado pelos autores.

!Z&"/$4*(-)"*%&()($"*($*4W(&,*#,0/$?*2,*ESB;?*<-$*"$*%,2'G-0)4*%,4,*#,.,"*-08)2,"*
de maior destaque. Tanto Xanxerê, que em 2017 contava com uma população de aproximadamente 
50 mil habitantes, quanto Joaçaba, com cerca de 30 mil, ofertam estruturas de bens e serviços 
de interesse de toda a região – em ambos os municípios, cerca de 90% da população reside nos 
perímetros urbanos. 

Por outro lado, dos 29 municípios do território, 14 possuem menos de cinco mil habitantes. Entre 
2000 e 2017, a população total do TMOC cresceu 6,26%, mas esse aumento ocorreu principalmente 
2,"*4-2&%6#&,"*4)&"*#,#-.,","A*>$""$*#$06,(,?*],-L$*%0$"%&4$2/,*($4,G0R'%,*2$G)/&L,*$4*($V*
municípios, todos com população inferior a cinco mil habitantes.
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+$G-2(,* ()(,"* (,* %$2",* ($4,G0R'%,* (,* 1[f!* ($* ceie?* )* #,#-.)9I,* 0-0).* 0$#0$"$2/)L)*
26,7% da população total do TMOC, o que ser pode considerado um patamar elevado em relação 
ao de outras regiões do país. Embora não se tenham dados atualizados acredita-se que em todos os 
municípios esteja ocorrendo um grande esvaziamento populacional do campo. A comparação entre 
,"*(,&"*7./&4,"*%$2","*($4,G0R'%,"*(,*1[f!?*0$).&V)(,"*$4*ceee*$*ceie?*&2(&%)*<-$*)*#,#-.)9I,*0-0).*
do território diminuiu em 17,7%. Esta perda de população rural é superior aos valores encontrados 
em Santa Catarina (-12,1%) e no país (-6,3%). A probabilidade de esta tendência de ampliação dos 
L)V&,"*($4,G0R'%,"*2,*%)4#,*"$0*%,2'04)()*#$.,*#0FZ&4,*%$2",*($4,G0R'%,*($%$2).*W*4-&/,*
alta.

Em relação ao setor agropecuário, do total de 15.473 estabelecimentos agropecuários existentes 
no território, segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2006, 13.155 (85,0%) são de agricultores 
familiares e 2.318 (15,0%) de agricultores não familiares. O território é marcado por intensa 
concentração fundiária, já que 62,5% da área de terras agrícolas correspondem aos estabelecimentos 
rurais não familiares.

A estrutura fundiária do território recenseada em 2006 indica que 27,8% dos estabelecimentos 
agropecuários possuem áreas menores que 10 ha, enquanto 59,4% das áreas situam-se entre 10ha 
e 50 ha. Estes últimos constituem a parcela prioritária das políticas públicas de apoio à agricultura 
familiar. Os dados do IBGE indicam, ainda, que 7,7% dos estabelecimentos são geridos por 
agricultores não proprietários, ou seja, por arrendatários, parceiros, ocupantes e produtores sem 
R0$)A* !4*G$0).?* $""$"* $"/)8$.$%&4$2/,"* "I,*-2&()($"* )G0,#$%-R0&)"* %,4*R0$)"* &2"-'%&$2/$"*#)0)*
manter a subsistência do grupo familiar. O fenômeno do arrendamento, particularmente, demanda 
estudos mais dedicados no TMOC, visto que durante esta pesquisa se observou que esta forma de 
)%$"",*K*/$00)*#,($*$"/)0*"$2(,*4)"%)0)()*#$.)*4$/,(,.,G&)*)(,/)()*2)"*$"/)/6"/&%)"*,'%&)&"lA

A agricultura familiar da grande região Oeste de Santa Catarina tem uma forte tradição de 
organização sociopolítica e de ações junto ao Estado, no sentido de demandar políticas públicas 
$"#$%6'%)"A*\4*$Z$4#.,*2$"")*(&0$9I,* "I,*,"* )""$2/)4$2/,"*()* 0$3,04)*)G0R0&)A*D)(,"*,'%&)&"*
de 2016 registram que, no TMOC, estão localizados 51 dos 141 assentamentos de reforma agrária 
existentes no estado. Tais assentamentos abrigam mais de duas mil famílias. Além disso, muitas  
,-/0)"*3)46.&)"*"I,*8$2$'%&R0&)"*($*#,.6/&%)"*($*%0W(&/,*3-2(&R0&,A*;,4,*"$*L$0R*)(&)2/$?*)*#,#-.)9I,*
de caboclos, também conhecidos na região como “brasileiros”, faz-se presente em diversas 
localidades do território. Juntamente com as populações indígenas, que também se encontram na 
0$G&I,?*$230$2/)4*4-&/)"*(&'%-.()($"*#)0)*"$*0$#0,(-V&0*$4*/$04,"*",%&)&"?*%-./-0)&"*$*$%,2m4&%,"A*
Constata-se que as políticas públicas direcionadas ao meio rural para esse público se têm revelado, 
$4*G$0).?*&2"-'%&$2/$"?*,-*4).*3,%).&V)()"?*,*<-$*(&'%-./)*)*$""$"*G0-#,"*",%&)&"*)%$""RT.)"A

Em contrapartida, o território apresenta um importante dinamismo socioeconômico 
decorrente da existência de agroindústrias com atuação destacada nos mercados regional, nacional 
e externo. Essas agroindústrias, tanto de capital privado quanto de capital cooperativo, integram 
cadeias produtivas agropecuárias de alto valor comercial, relacionadas principalmente à produção 
($*)L$"?*"-62,"*$*3-4,A*B-/0)*#0,(-9I,*"&G2&'%)/&L)*W*)*($*G0I,"A*B"*%-./&L,"*($*",@)*$*4&.],*,%-#)4*
as maiores áreas e geram os maiores valores de produção das lavouras. A madeira e a erva-mate 
também se destacam como atividades extrativistas de relevância para a economia do território, além 
de demandarem um grande número de postos de trabalho. A produção de leite está igualmente 
presente e abrange praticamente todos os municípios do território, constituindo uma importante 
fonte de renda e estabilidade para os agricultores familiares.

Quase todos os entrevistados no quadro desta pesquisa realçaram sua preocupação com a 
redução da quantidade de famílias rurais. Além das implicações que essa situação gera em termos de 
políticas públicas descentralizadas, relacionadas à sucessão familiar e a temáticas da juventude rural;

3 O Censo Agropecuário inclui na categoria de proprietário os casos em que os agricultores, dentro de um mesmo setor 
censitário, recorrem ao arrendamento de terras com o propósito de ampliar as áreas exploradas, ou seja, aquelas que ele 
utiliza juntamente com as terras próprias.
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ela também impacta nas estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Nas últimas décadas, 
,*4,($.,*)G06%,.)*#0,(-/&L&"/)*#0$(,4&2)2/$?*8)"$)(,*$4*%,44,(&/&$"?*8$2$'%&,-*<-$4*($/W4*
mais terra e capital para aumentar sua escala de produção. 

5,0*'4?*2,/)T"$*<-$*2,*&2/$0&,0*(,*/$00&/F0&,*]R*-4)*"$G4$2/)9I,*",%&,#,.6/&%)*G$0)()*#,0*
iniciativas diversas de descentralização administrativa, cujos efeitos, em termos de descentralização 
das políticas públicas, foram abordadas pelas frentes de investigação desta pesquisa. Essa 
segmentação é evidenciada pela existência de duas ADR do governo estadual, três associações de 
municípios e de alguns consórcios intermunicipais. 

A abrangência das ADR de Xanxerê e Joaçaba praticamente coincide com a área do TMOC 
(Figura 2). Apenas os municípios de Galvão, Coronel Martins e Jupiá, que participam do Território, 
integram a ADR de São Lourenço do Oeste.

Figura 2: Localização das ADR Xanxerê e Joaçaba Figura 2: Localização das ADR Xanxerê e Joaçaba 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação às associações municipais destacam-se a Associação dos Municípios do Meio 
Oeste Contestado (AMTMOC), a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Associação dos 
Municípios do Noroeste Catarinense (AMNOROESTE). Esta última congrega também municípios 
que não pertencem ao TMOC. 
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COMO CARACTERIZAR E ANALISAR UMA DESCENTRALIZAÇÃO 4

A Constituição Federal do Brasil não contempla a presença de estruturas administrativas 
intermediárias entre estados e municípios. Esta situação perpetua um problema de administração 
#78.&%)?* <-$* (&'%-./)* ,* ($"$2L,.L&4$2/,* (,* #)6"A* 5,($T"$* %&/)0* ,* %)",* ($* 4$/0F#,.$"* 4)&"*
populosas, como São Paulo, onde se observa que o município é uma unidade grande demais para 
ser administrada por um único núcleo executivo. Na outra ponta, os municípios pouco populosos 
– no Brasil, os municípios de pequeno porte são a grande maioria –, a unidade municipal revela-
"$*-4)*$"%).)* &2"-'%&$2/$*#)0)*G)0)2/&0* )*#0,L&"I,*$*#0,(-9I,*($*-4)*"W0&$*($*8$2"*$* "$0L&9,"*
públicos, especialmente aqueles de maior complexidade estrutural e de gestão.

As diversas iniciativas de descentralização do Estado sinalizam que este tema é constantemente 
discutido e adotado por gestores públicos, além de bem visto pela sociedade, por reforçar ideais 
%,4,* )* ($4,%0)%&)?*4$.],0)0* )* $'%&Q2%&)* $* )* $'%R%&)* ()* G$"/I,* #78.&%)* ,-* )&2()*#,0* 3,4$2/)0*
o desenvolvimento. Contudo, esses e outros atributos positivos, que o senso comum associa às 
escalas menores de gestão pública, nem sempre têm correspondência com as experiências, 
especialmente quando essas são analisadas em profundidade. Todas as iniciativas desencadeadas 
após a promulgação da Constituição de 1988, om vista a fortalecer os processos de descentralização 
no Brasil, por meio da municipalização das políticas públicas, revelaram-se limitadas.

B"*3-2()4$2/,"*<-$*@-"/&'%)4*$*"-8"&(&)4*/$,0&%)4$2/$*,"*#0,%$"","*($*($"%$2/0).&V)9I,*
do Estado advêm de distintos campos de conhecimento. Se, por um lado, esse referencial tão eclético 
"$0L&-*($* 3$00)4$2/)*#)0)* @-"/&'%)0* &2&%&)/&L)"*($*($"%$2/0).&V)9I,?*#,0*,-/0,?* %,2/0&8-&-*#)0)* )*
%0&"/).&V)9I,*($*4&/,"*<-$*(&'%-./)4*)2R.&"$"*%06/&%)"*",80$*)"*L)2/)G$2"*$*.&4&/)9:$"*()*#0$/$2(&()*
descentralização.

J*L$0/$2/$*4)&"*0$%$2/$*(,*3$($0).&"4,*'"%).*%,2"&($0)*%,4,*,8@$/,*($*$"/-(,*#0&,0&/R0&,*
o entendimento de quais funções e instrumentos funcionam melhor quando centralizados e 
<-)&"* '%)4*4)&"* )($<-)()"* $4* 26L$&"* ($"%$2/0).&V)(,"* ($* G,L$02,A* `R* ,* 2$,&2"/&/-%&,2).&"4,*
contribui com a análise da descentralização na medida em que concebe a tradição da associação 
e da cooperação como determinantes do desenvolvimento das regiões. A segurança institucional, 
8)"$)()*2)*%,2')29)*$*2,*%-4#0&4$2/,*($*0$G0)"*#0$$"/)8$.$%&()"?*#0,#,0%&,2)*4$2,0$"*%-"/,"*($*
transação que, em conjunto com a contribuição da opção pública, indicam que as soluções cooperadas 
#,""&8&.&/)4*4)&,0*$'%&Q2%&)*2)*#0,(-9I,*$*#0,L&"I,*($*8$2"*$*"$0L&9,"*#78.&%,"*$*#0&L)(,"A*>,*%)",*
da abordagem territorial, sua contribuição ajuda a superar uma compreensão ainda muito presente, 
que considera centralização e descentralização como conceitos antagônicos, ou seja, que não podem 
caminhar juntos. A noção de desenvolvimento territorial sustentável também ajuda a se conceber 
uma abordagem mais ampla do fenômeno, correlacionando descentralização com princípios de 
G,L$02)29)A*E).*L62%-.,*&2&8$*)*#.-/,%0)%&)*M#,($0*$%,2m4&%,N*$*G)0)2/$*$<-&()($*($*&2Y-Q2%&)*),"*
agentes sociais na tomada de decisões públicas, tendo a qualidade ambiental como referência.

É certo que não existe um conceito único ou universalmente aceito de descentralização do 
!"/)(,?*,*<-$*(&'%-./)*"-)*%,4#0$$2"I,*$*&4#.$4$2/)9I,A*J*(&"%-""I,*4)&"*30$<-$2/$*)"",%&)()*),*
tema consiste em diferenciar descentralização de desconcentração. Existem autores que consideram 
os dois conceitos de forma excludente, mas outros entendem a desconcentração como um primeiro 
grau de descentralização. Uma segunda discussão, mais polêmica, considera formas de alienação 
ao mercado, efetuadas via privatizações, parcerias público-privadas, concessões e desregulações do 
mercado, como um tipo de descentralização. Pela lógica de mercado, porém, a obtenção de lucro pode 
sobrepor-se ao interesse público, não correspondendo, portanto, ao conceito de descentralização 
trabalhado neste estudo.

4 Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas nas publicações da equipe do 
=$4)/$?*0$3$0$2%&)()"*2,*'2).*($"/$*.&L0,*#$.,"*274$0,"U*n?*Oc*$*OOA*
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Pode-se dizer que a descentralização trata da transferência de competências, recursos 
ou poderes de um órgão central a outro num mesmo nível ou inferior. Contudo, o conceito de 
descentralização tende a ter diversas interpretações, pois, na prática, de acordo com os campos 
(&"%&#.&2)0$"*$*/0)(&9:$"*/$F0&%)"*<-$*%)()*)-/,0*"$*&($2/&'%)?*$"/$*/0&8-&*),*%,2%$&/,*($*($"%$2/0).&V)9I,*
as qualidades que acredita serem pertinentes e a batiza com uma nomenclatura que considera 
)#0,#0&)()?* ($"")* 3,04)?*4)&"* %,23-2($4*(,* <-$* $Z#.&%)4*,* "$-* "&G2&'%)(,A* 5,0* $""$*4,/&L,?*
buscou-se, a partir da literatura existente, a constituição de uma tipologia de descentralização 
que permita caracterizar o fenômeno em qualquer situação e campo disciplinar. Organizada em 
quadros, para facilitar a visualização, essa tipologia foi elaborada a partir da análise de três pontos 
considerados fundamentais: i) o teor do objeto transferido (Quadro 1); ii) relação de autonomia entre 
o sujeito que transfere (outorgante) e aquele a quem está sendo transferido (outorgado) determinado 
objeto (Quadro 2 e Quadro 3); iii) a relação de autonomia estabelecida entre outorgante e outorgado 
$"#$%&'%)4$2/$*<-)2/,*),*,8@$/,*($"%$2/0).&V)(,*Mo-)(0,*XNA

Quadro 1: Tipologia da descentralização segundo o objeto

OBJETOS A SEREM 
TRANSFERIDOS

TIPOS DE 
DESCENTRALIZAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE 
DESCENTRALIZAÇÃO QUANTO AO OBJETO

Competências Funcional
E0)2"3$0Q2%&)*($*%,4#$/Q2%&)"*$"#$%6'%)"*,-*
delimitadas a um único setor de atividade.

Recursos
Financeira E0)2"3$0Q2%&)*($*0$%-0","*'2)2%$&0,"A

Fiscal E0)2"3$0Q2%&)*($*)-/,0&()($*'"%).A

Poderes Política

Transferência de autonomia política 
resultando num novo governo subnacional 
baseado em sufrágio universal.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 2 e 3: Tipologia da descentralização segundo o sujeito outorga
TIPOS DE 

DESCENTRALIZAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÃO

Intragovernamental
Transferência a administração direta.

Transferência  administração indireta.

Intergovernamental Transferência a governos subnacionais.

Extragovernamental
Transferência a instâncias de participação ou controle social.

E0)2"3$0Q2%&)*)*,0G)2&V)9:$"*"$4*'2"*.-%0)/&L,"A

TIPOS DE 

DESCENTRALIZAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÃO

Eleitoral
Transferência a organizações cuja escolha dos seus dirigentes ocorra 
por meio de sufrágio universal.

Territorial

Transferência a organizações cujo âmbito de atuação (ou jurisdição) 
é constituído por um território podendo ou não coincidir com as 
divisões político-territoriais do país.

 Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 4: Tipologia da descentralização segundo a relação entre os sujeito e o objeto
TIPOS DE 

DESCENTRALIZAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÃO 

QUANTO À RELAÇÃO OUTORGANTE/OUTORGADO

Desconcentração
Relação hierárquica. É uma transferência intragovernamental de competências 
ou recursos restringe-se a questões de cunho operacional.

Delegação

Relação contratual. Pode ser uma transferência intergovernamental ou 
extragovernamental de competências, ou recursos, ou ainda de restrito poder 
decisório, mas não da accountability. 

Devolução

Relação autônoma. Pode ser uma transferência  intergovernamental ou 
extragovernamental de competências, ou recursos, juntamente com o poder 
decisório e a accountability.

Para caracterizar processos de descentralização a partir dos conteúdos expostos nos quadros 
acima, por um lado, é necessário examinar com atenção quem está transferindo (outorgante), e a 
qual organização (outorgado/sujeito) se transfere determinado conjunto de competências, recursos 
,-*#,($0$"* M,8@$/,NA*5,0*,-/0,* .)(,?* $"/$*,8@$/,* /)48W4*($L$* "$0*)($<-)()4$2/$* &($2/&'%)(,*$*
%.)""&'%)(,A*H)VT"$*)&2()*2$%$""R0&,*($/).])0*<-)&"*)"*%,2(&9:$"*$"/)8$.$%&()"*$2/0$*,*,-/,0G)2/$*$*,*
outorgado em relação ao objeto transferido. Com a análise destes macroaspectos, pode-se estabelecer 
uma espécie de retrato das feições criadas por determinado processo de descentralização.

Além desses macroaspectos, um exame mais apurado de cada uma das dimensões 
$2L,.L&()"*#$04&/$*)'2)0*)*)2R.&"$?*).G,*<-$*"$*%,2"&($0)*&4#0$"%&2(6L$.*2-4*#0,%$"",*%,4#.$Z,?*
dialético e de caráter multidimensional. Um processo de descentralização pode ocorrer em uma ou 
mais dimensões. Organizar em dimensões auxilia o processo analítico na medida em que orienta 
,* $Z$0%6%&,*($* &($2/&'%)0* ,"*(&L$0","* )"#$%/,"* )* "$0$4* %,2"&($0)(,"*2-4)*($"%$2/0).&V)9I,A*J,*
mesmo tempo, evidencia que, apesar de seu imbricamento, existe autonomia entre cada um dos 
aspectos que devem ser considerados na análise. O quadro 5 sintetiza as quatro dimensões do 
conceito de descentralização encontradas na literatura e que foram consideradas mais adequadas 
para este estudo.

Quadro 5: As quatro dimensões da descentralização
OBJETOS A SEREM 

TRANSFERIDOS

TIPOS DE 

DESCENTRALIZAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE 

DESCENTRALIZAÇÃO QUANTO AO OBJETO

Competências Funcional
! !"#$%&'"($)*#+,'+)-./'0($)*#%+'%/')12)#%+-3+

,'4*.*0#,#%+#+3.+5$*)-+%'0-"+,'+#0*6*,#,'7

Recursos
Financeira ! !"#$%&'"($)*#+,'+"')3"%-%+2$#$)'*"-%7

Fiscal ! !"#$%&'"($)*#+,'+#30-"*,#,'+2%)#47

Poderes Política

! !"#$%&'"($)*#+,'+#30-$-.*#+/-410*)#+"'%340#$,-+

$3.+$-6-+8-6'"$-+%39$#)*-$#4+9#%'#,-+'.+%3&":8*-+

3$*6'"%#47

Fonte: Elaborado pelos autores.
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DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA: CARACTERIZAÇÃO E RESULTADOS (2003-2015)5 

Este capítulo apresenta um resumo dos resultados da pesquisa desenvolvida pelo Lemate 
sobre a reforma político-administrativa do Estado de Santa Catarina, com foco na atuação das Secre-
tarias de Estado de Desenvolvimento Regional, incluindo a mais recente lei que as transformou em 
Agências de Desenvolvimento Regional. Para tanto, utilizou-se a legislação pertinente, documentos 
,'%&)&"?*.&/$0)/-0)*%&$2/6'%)?*).W4*($*$2/0$L&"/)"*$Z#.,0)/F0&)"*$*"$4&$"/0-/-0)()"A

A experiência catarinense de descentralização foi caracterizada como uma desconcentração 
territorial de competências. Trata-se de desconcentração por que as estruturas de Estado criadas 
(SDR/ADR) estão hierarquicamente subordinadas ao poder central. É de tipo territorial porque es
territorial de competências. Trata-se de desconcentração por que as estruturas de Estado criadas territorial de competências. Trata-se de desconcentração por que as estruturas de Estado criadas 

-
/I,*($".,%)()"*()*%)#&/).*$*#,""-$4*-4)*)/-)9I,*%&0%-2"%0&/)*)*-4*$"#)9,*36"&%,TG$,G0R'%,*($/$0-
4&2)(,A*!?*#,0*2I,*"$*($"%$2/0).&V)0$4*,*#,($0*($%&"F0&,*$*0$%-0","*'"%)&"*,-*'2)2%$&0,"?*0$"/0&2G$-
T"$*K*($"%$2/0).&V)9I,*($*%,4#$/Q2%&)"*(&L$0"&'%)()"?*)&2()*<-$*#)0%&)&"A*50$%&")0*)*%)0)%/$0&V)9I,*
a partir das dimensões da descentralização possibilitou:

a) &($2/&'%)0*,*#)#$.*<-$*)"*+Dp*%-4#0&0)4*)/W*ceiPb

b) &($2/&'%)0*,"*#,2/,"*($*$"/0)2G-.)4$2/,*()*$Z#$0&Q2%&)*)*#)0/&0*()*#$0"#$%/&L)*($*"$0L&-
dores públicos, lideranças políticas e da sociedade civil organizada;

c) analisar o marco legal que transformou as SDR em ADR a partir de 2016.

J*L$0/$2/$*(,*3$($0).&"4,*'"%).*$2/$2($*)*")/&"3)9I,*()"*2$%$""&()($"*&2(&L&(-)&"*(,"*%&-
()(I,"*%,4,*4$(&()*($*$'%&Q2%&)b*2,"*#)6"$"*$4*($"$2L,.L&4$2/,?*#,0W4?*L$0&'%)T"$*<-$*,*)/$2-
dimento das necessidades básicas da maioria seria um critério de análise mais adequado. No caso 
estudado, as SDR tiveram certo reconhecimento da sociedade como instituições de suporte às suas 
reivindicações. Na medida em que diversas demandas de setores sociais não encontraram nessas 
estruturas respostas às suas reivindicações, esse reconhecimento tendeu a perder credibilidade. Isto 
leva a concluir que, na dimensão política, não houve avanços relativamente à descentralização da 
tomada de decisões.

Ainda na dimensão política, observa-se que a descentralização inseriu um novo agente no ce-
2R0&,*#,.6/&%,?*,-*"$@)?*,"*"$%0$/R0&,"*0$G&,2)&"?*<-$*#,($0&)4*&4#,0*).G-4)*4,(&'%)9I,*K"*3,04)"*
de mediação política, baseada na relação entre prefeitos, deputados e secretários setoriais. As SDR 
#,($0&)4*$#0$"$2/)0*$"#)9,"*#)0)*,*"-0G&4$2/,*($*2,L)"*.&($0)29)"*#,.6/&%)"A*E,()L&)?*L$0&'%)4,"*
que, desde o início, a proposta foi minada por secretários setoriais e deputados, agentes políticos 
<-$*#,($0&)4*#$0($0*,*$"#)9,*/0)(&%&,2).*($*#,($0A*D$*3,04)*#0R/&%)?*)*&2Y-Q2%&)*#,.6/&%)*($""$"*
atores se traduziu no recorte territorial inicial de 29 SDR. Para essa delimitação, o critério prioritá-
rio foi o nicho eleitoral dos deputados da base de apoio do governo na Assembleia Legislativa. A 
ampliação, mais tarde, para 36 secretarias acompanhou a ampliação dessa base de apoio, após a 
reeleição do então governador que idealizou o processo de descentralização, sugerindo a utilização 
desses órgãos em troca de apoio político. Em grande medida, o loteamento político das SDR tende 
a fortalecer os deputados já eleitos e não o surgimento de novas lideranças, algo que, ao contrário, 
poderia ser positivo para o fortalecimento dos territórios.

As disputas pela ocupação de espaços institucionais fazem parte de um sistema democrá-
tico que permite a existência de mais de um partido político. Isso implica lidar com divergências 
de cunho ideológico e eleitoral. É a partir dessa compreensão inicial que se deve realizar qualquer 
tico que permite a existência de mais de um partido político. Isso implica lidar com divergências tico que permite a existência de mais de um partido político. Isso implica lidar com divergências 

5  Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas nas publicações da equipe do Lemate, referenciadas 
2,*'2).*($"/$*.&L0,*2,"*274$0,"U*n?*Oc*$*OOA
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)2R.&"$*",80$*)9:$"*<-$*,"*G,L$02,"*$Z$%-/)4A*E).*#$0"#$%/&L)*2I,*($L$*@-"/&'%)0*)*&2$'%&Q2%&)?*4)"
alertar que interferências do meio em que as políticas se efetivam são inerentes a elas mesmas e, 
portanto, devem ser consideradas como parte da análise e não como problemas em si. Os relatos e 
evidências empíricas encontradas neste estudo, porém, indicam que o poder executivo usou as SDR 
para conquistar apoio político junto ao parlamento estadual, em busca de governabilidade. Isto se 
($-*$4*($/0&4$2/,*()*'2).&()($*#0&2%&#).*#)0)*)*<-).*$"")"*$"/0-/-0)"*3,0)4*%0&)()"?*,-*"$@)?*#.)-
nejar e conduzir o desenvolvimento territorial. 

!"")"*0$Y$Z:$"*"-G$0$4*)*2$%$""&()($*($*0$3,04)0*,*"&"/$4)*#,.6/&%,*80)"&.$&0,*%,4*,*,8@$/&-
vo de minimizar as relações clientelísticas estabelecidas entre os Poderes Executivo e o Legislativo.

Na dimensão administrativa, percebeu-se que, ao contrário do que preconizam alguns críti-
cos do processo de descentralização, os custos administrativos não são tão elevados. Os patamares 
de gastos com custos administrativos estão próximos a 19%, similares aos da média do conjunto 
do governo estadual. Os agentes que vêm de fora da carreira do estado são minoritários nas SDR, 
o que fragiliza a crítica mais corriqueira de que as SDR representam “simples cabides de empregos 
para aliados do governo que não foram eleitos”. De fato, existe uma incidência grande de servidores 
alinhados com o governo, mas a maioria já pertence ao quadro efetivo do funcionalismo público 
$"/)(-).A*B*<-$*"$*#,($*<-$"/&,2)0*"I,*,"*%0&/W0&,"*-/&.&V)(,"*#)0)*)*0$).,%)9I,*($""$"*#0,'""&,2)&"*
que, até o momento, não permitiram dotar as estruturas regionais de competências técnicas e polí-
ticas para o planejamento, articulação e condução do desenvolvimento territorial.

Para quase todos os entrevistados, as SDR cumpriram relevante e inovador papel de “escritó-
rio regional do estado”, por meio da execução de funções de representação do Poder Executivo e fa-
%&.&/)(,0*($*#0,%$(&4$2/,"*)(4&2&"/0)/&L,"?*0$.)%&,2)(,"*),"*%,2LQ2&,"*$*%,2/0)/,"*'04)(,"*$2/0$*
instituições públicas estaduais e municipais, ou, ainda, junto a entidades da sociedade civil. As SDR 
também cumpriram o papel de servir de referência às organizações públicas, com o propósito de 
estabelecer parcerias operacionais e estruturais para a condução de ações pontuais, ou mesmo ser-
vindo de base estratégica e logística à defesa civil em casos de tragédias naturais. A manutenção de 
$"/0)()"*$*$"%,.)"?*#,0*$Z$4#.,?*3,&*#$0%$8&()*%,4,*)9I,*$'%)V*()"*+DpA*>,*%)",*($*4)2-/$29I,*$*
pequenas reformas de escolas, anteriormente não existia um órgão regionalizado que as executasse, 
diferentemente da manutenção de estradas, em que as ações ocorriam via Superintendência Regio-
nal do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), cuja responsabilidade foi transferida às 
SDR, com suporte técnico do Deinfra. A inovação relevante é o fato de serem realizadas por meio de 
pequenas licitações no território, facilitando o acesso de empresas regionais menores, minimizando 
terceirizações ou quarteirizações, melhorando, assim, a qualidade das obras e serviços.

No entanto, muitas políticas contínuas e estruturais, como as ligadas à Educação e à Saú-
de, que geralmente seriam atribuídas às SDR, na prática foram desenvolvidas por uma estrutura 
semiautônoma em relação às SDR e de existência prévia a elas. As gerências de educação e saúde 
continuaram funcionando regularmente, dando sustentação às políticas públicas nas regiões. Ade-
mais, são estruturas de gestão que não têm por objetivo o planejamento e a articulação do desen-
volvimento regional, ainda que em suas respectivas áreas de atuação. Em suma, mesmo sabendo 
que legalmente as SDR chegaram a assumir trinta competências entre todos os projetos executados 
no poder executivo estadual, os mais relevantes não foram elaborados, discutidos ou decididos em 
nível territorial; Ou seja, as decisões continuaram centralizadas na capital. 

A dimensão econômica da descentralização também tem forte conexão com a autonomia na 
/,4)()*($*($%&":$"A*>I,*$Z&"/&-*($"%$2/0).&V)9I,*'"%).?*2$4*4$"4,*'2)2%$&0)?*)"",%&)()*K"*+DpA*
Todas as deliberações dessa ordem, mesmo tendo sido aprovadas nos Conselhos de Desenvolvi-
mento Regional (CDR), precisavam do aval das secretarias setoriais para que se efetivassem. Essa 
dependência ajudou a desmotivar a participação dos agentes sociais que, inicialmente, viam nos 
CDR e nas SDR um espaço de ampliação do empoderamento territorial.
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A pesquisa também evidenciou os CDR como espaços avessos à concertação, pois funcio-
navam alinhados a um rito burocrático para aprovação de projetos locais previamente articulados 
pelas secretarias setoriais, ou via parlamentares. Quanto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento 
MD$"$2L$"%N?*$4*4,4$2/,*).G-4*"$*L$0&'%)0)4*$"#)9,"*#)0)*-4)*(&"%-""I,*($*%-2],*4)&"*$"/0)-
tégico que tivesse por objetivo orientar as ações do Estado. O que se observou foi que esse conselho 
foi utilizado mais como espaço de emulação de permeabilidade social e de divulgação das ações do 
G,L$02,A*5,0/)2/,?*/$2(,*$4*L&"/)*)*(&4$2"I,*",%&).*()*($"%$2/0).&V)9I,?*2I,*"$*L$0&'%)0)4*)L)2-
9,"*2)*0$$"/0-/-0)9I,*(,"*$"#)9,"*($*G,L$02)29)*%,4*L&"/)"*)*4,(&'%)0*)*3,04)*($*/,4)0*($%&":$"*
e gerir o Estado.

Quanto aos Planos de Desenvolvimento Regional (PDR), não conseguiram servir de guia 
para a atuação das secretarias regionais, em parte devido à incapacidade técnica dos CDR e das 
SDR em seu conjunto, mas também pela pequena força política de seus dirigentes. Apesar de as SDR 
serem responsáveis pelo PDR, coube às secretarias setoriais a elaboração das políticas públicas, e 
não às regionais. Ou seja, criou-se uma situação em que o órgão de planejamento regional não era 
responsável pela elaboração dos instrumentos que deveriam materializar as diretrizes do plano, 
mas atuava apenas como executor de arte das ações elaboradas por outro órgão.

J/-).4$2/$?*)*%,2%$#9I,*4)&"*&2(&%)()*#)0)*($'2&0*,*#)#$.*($*)GQ2%&)"*($*($"$2L,.L&4$2-
to é a de que sirvam como órgãos de articulação, sem a incumbência legal de operacionalizar as 
propostas em curso. Esse papel deve ser assumido por outros órgãos, mediante o estabelecimento 
de parcerias mediadas por acordos de cooperação. Por essa perspectiva, as agências de desenvol-
L&4$2/,*#,""-$4*$"/0-/-0)"*8)"/)2/$*$2Z-/)"?*%,4*#$<-$2,*G0-#,*($*#0,'""&,2)&"*/$%2&%)4$2/$*
<-).&'%)(,"?*)-/,2,4&)*'2)2%$&0)*$*-4*#.)2,*%.)0,*%,4*,8@$/&L,"*($*%-0/,?*4W(&,*$*.,2G,*#0)V,"?*
mas focalizadas em ações concretas e localmente viáveis. As agências de desenvolvimento regio-
nais, por sua vez, devem ser constituídas para realizar algo diferente de outras organizações da re-
gião, não absorvendo suas atividades ou estruturas, como ocorreu em Santa Catarina. Dessa forma, 
não parece ter sido apropriada a divisão das atribuições entre as secretarias setoriais e as regionais, 
apesar de essa mesma forma de gestão ter sido mantida na lei que transformou as SDR em ADR.

Todas essas análises reforçam o fato de que descentralizar não explica os sucessos e insuces-
","*()"*#,.6/&%)"* &4#.$4$2/)()"?* /)4#,-%,*"&G2&'%)*<-$*,"* "$0L&9,"*#0$"/)(,"*"$0I,*2$%$"")0&)-
4$2/$*4)&"*$'%&$2/$"*$4*%,4#)0)9I,*),"*%$2/0).&V)(,"A*p$%,2]$%$2(,*#)0/$*($"")"*($8&.&()($"?*,*
G,L$02,*(,*$"/)(,*)#0,L,-*-4)*2,L)*.$&*<-$*/0)2"3,04,-*)"*+Dp*$4*JDp?*2,*'2).*(,*)2,*($*ceiPA*
As principais mudanças resultaram em diminuição do status dessas agências de primeiro para o 
segundo escalão do governo, em redução do número de competências de trinta para treze, exclusão 
do poder deliberativo dos CDR e na criação do Colegiado Regional de Governo.

Apesar de muito recentes, as evidências indicam que a alteração de status tende a diminuir 
a importância política das ADR, ao mesmo tempo em que reconhece que o papel das agências não 
seria compatível com as de primeiro escalão. A diminuição de competências pode ajudar a focalizar 
)"*)9:$"*()"*JDp?*,8/$2(,?*)""&4?*G)2],"*$4*/$04,"*($*$'%&Q2%&)*$*($*$'%R%&)A*>$2]-4)*)9I,?*
porém, foi tomada no sentido de dotar as ADR de melhor capacidade técnica para a articulação e 
o planejamento de ações em prol do desenvolvimento territorial sustentável. Quanto à retirada do 
poder deliberativo dos CDR, é possível que a medida resulte em mais espaço para discussões de 
estratégias de desenvolvimento territorial, visto que não mais haverá necessidade de aprovação de 
projetos no CDR. Todavia, em primeira análise, essa medida pode esvaziar esses conselhos, tendo 
em vista que sua composição é majoritariamente efetuada por chefes do Executivo e do Legislativo 
municipais que, até então, não demonstraram capacidade ou interesse para discussões de médio e 
longo prazo. Já a criação do Conselho Regional de Governo representa uma tentativa de fortalecer 
uma ação mais coordenada entre os órgãos estaduais. Apesar de ser uma atitude louvável, pois 
G$0)*)*#$0"#$%/&L)*($*<-$*])L$0R*4$.],0&)"*2)*$'%&Q2%&)*$*2)*$'%R%&)*()*G$"/I,*#78.&%)?*$.)*2I,*
representa a construção de uma perspectiva nova em relação aos preceitos do desenvolvimento 
territorial sustentável. Essa abordagem pressupõe a concertação das forças sociais de uma dada 
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região, as quais devem assumir o protagonismo das ações de desenvolvimento e de construção do 
seu território.

A pesquisa demonstrou que a experiência catarinense de descentralização teve resultados 
/64&(,"* $* 0$"/0&/,"* )* 3-29:$"* )(4&2&"/0)/&L)"A*>,* $2/)2/,?* L$0&'%)T"$* 8,)* )%$&/)9I,*#,0*#)0/$*()*
#,#-.)9I,?*4)"*3,0/$*0$"&"/Q2%&)*($*4-&/,"*)/,0$"*#,.6/&%,"*K*4,(&'%)9I,*($"")"*$"/0-/-0)"A*J*8,)*
aceitação pode ser explicada pela sensação de valorização e proximidade do governo estadual aos 
territórios. Já quanto à resistência dos atores políticos, em especial de deputados, tudo indica ter 
4)&"*0$.)9I,*%,4*)*4)2-/$29I,*($*$"#)9,"*<-$*3,0/).$%$4*"-)*&2Y-Q2%&)*#,.6/&%)*2,*/$00&/F0&,A*;,2-
sidera-se que o principal ponto de estrangulamento do modelo está no sistema de composição de 
governabilidade do Poder Executivo. Desde o início, o governo estadual foi constrangido a “ceder” 
as SDR a parlamentares, em troca de apoio no Legislativo, mas sem ao menos garantir o compromis-
",*($*<-$*"$-"*G$"/,0$"*$*,-/0,"*#0,'""&,2)&"*()"*+Dp*/$0&)4*%,2(&9:$"*/W%2&%)"*$*L&"I,*$"/0)/WG&%)*
de desenvolvimento.

A este respeito, cabe mencionar, no entanto, a pouca importância para ações continuadas 
visando à formação de atores regionais na arte do planejamento descentralizado. Esta questão re-
presenta um elemento estratégico que as sucessivas reformas do processo de descentralização têm 
negligenciado. O tema ganha maior importância quando se sabe que o estado de Santa Catarina 
possui uma estrutura descentralizada de universidades públicas, comunitárias e privadas, que po-
deriam capitanear um programa de longo prazo de formação de quadros regionais com elevada 
competência para conceber e implementar ações de desenvolvimento territorial sustentável.

O federalismo brasileiro apresenta um hiato entre o nível estadual e o municipal, que os 
governantes têm tentado suprir com diferentes iniciativas: dos municípios organizados em asso-
ciações ou por consórcios públicos; dos estados, buscando formas de gestão descentralizadas. O 
caso do estado de Santa Catarina apresenta a peculiaridade de ter instituído não apenas regiões 
administrativas ou fóruns regionalizados de participação, mas também um órgão de Estado respon-
sável por discutir, planejar e articular o desenvolvimento de cada território. No entanto, a reforma 
administrativa, promovida pelo Poder Executivo catarinense, não conseguiu promover mudanças 
&2"/&/-%&,2)&"*"&G2&'%)/&L)"*2,*#0,%$"",*($*/,4)()*($*($%&"I,*$*($*G$"/I,*(,*$"/)(,A

SUGESTÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA CATARINENSE DE 
DESCENTRALIZAÇÃO DO ESTADO

A primeira sugestão está relacionada a todas as dimensões da descentralização e se baseia na 
necessidade de uma estratégia de longo prazo, visando à formação de quadros regionais com ele-
vada competência para o desenvolvimento territorial sustentável. Esta ação deve focar no aumento 
das habilidades em torno do planejamento e da articulação política, bem como no gerenciamento 
e na avaliação de projetos. Para isso, o programa poderia aproveitar a estrutura descentralizada de 
universidades públicas, comunitárias e privadas para organizar uma ação de formação de agentes 
($*($"$2L,.L&4$2/,*/$00&/,0&).*%,4*#$0'.*$Z$%-/&L,?*%,2/)2(,*%,4*$"/-(,"*/$F0&%,T%,2%$&/-)&"?*%,4*
forte tendência em análises de casos de sucessos e fracassos, a exemplo das especializações volta-
das à formação de altos diretores do meio empresarial. O programa deveria contemplar formações 
direcionadas a quatro públicos distintos: em curto prazo, àqueles que já são membros dos CDR; em 
longo prazo, mobilizar os partidos políticos e outras organizações sociais do território para forma-
rem seus quadros, tendo em vista que, pela forma de composição do Conselho, dessas organizações 
W*<-$*")&0I,*"$-"*3-/-0,"*4$480,"b*%,4,*/$0%$&0,*#78.&%,?*)"*$"#$%&'%&()($"*#)0)*3,04)9I,*(,"*
"$0L&(,0$"*#78.&%,"*$"/)(-)&"*<-$*3,0$4*).,%)(,"*$4*F0GI,"*0$G&,2).&V)(,"?*$?*#,0*'4?*,*<-)0/,*
#78.&%,?*,"*"$0L&(,0$"*#78.&%,"*4-2&%&#)&"?*2,*&2/-&/,*($*<-).&'%RT.,"*#)0)*"$*/,02)0$4*)G$2/$"*<-$*
compreendam a importância da articulação e dos projetos de desenvolvimento em nível territorial. 
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Esta sugestão é relevante em qualquer contexto e não encontraria grandes resistências por parte dos 
agentes sociais, mas exige forte investimento em articulação interinstitucional.

A segunda sugestão é parcialmente inspirada no caso das Coordenações Regionais da De-
fesa Civil de Santa Catarina, que não possuem estrutura administrativa própria em cada região, 
4)"*-/&.&V)4*)"*+Dp*#)0)*"-#0&0*$"")"*2$%$""&()($"A*>$"/$*%)",?*,*#0,#F"&/,*%,2"&"/$*$4*<-).&'%)0*
)*(&4$2"I,*)(4&2&"/0)/&L)*()*($"%$2/0).&V)9I,*2,*<-$*(&V*0$"#$&/,?*$"#$%&'%)4$2/$?*K*4$.],0*$'-
ciência da gestão pública. Uma medida inovadora seria o Poder Executivo estadual contar com um 
efetivo “escritório regional de governo”, com funções de representação e gestão. Essa estrutura, 
além de dar continuidade aos pontos positivos das SDR/ADR já relatados, poderia unificar as áreas 
administrativas e manter a estrutura física e os equipamentos de todos os órgãos descentralizados. 
A ação reduziria, assim, custos nas chamadas “áreas meio”, liberando os órgãos para canalizarem 
"$-"*$"3,09,"*K"*R0$)"*'2).6"/&%)"A*J.W4*(&"",?*,*$"%0&/F0&,* 0$G&,2).*#,($0&)*)80&G)0*)*)0/&%-.)9I,*
institucional do estado e, portanto, ser o local de atuação do CRG criado com a lei das ADR. Essa 
sugestão está no âmbito exclusivo do Poder Executivo, mas demanda diálogo constante com os ór-
gãos envolvidos e seus servidores, face à nova lógica organizacional.

No que diz respeito ao formato de efetivos organismos de desenvolvimento regional, são 
visualizados dois caminhos, que serão apresentados em seguida. O primeiro, está em consonân-
cia com as perspectivas dos autores que defendem as agências de desenvolvimento com papel de 
planejamento, articulação e gerenciamento de projetos, dando ênfase à dimensão administrativa, à 
econômica e à social. O segundo, enfatiza a dimensão política, a econômica e a social e está em con-
sonância com os autores que defendem que a descentralização política deve envolver a constituição 
de novas instâncias de governo.

No primeiro caminho para as novas agências de desenvolvimento regional, as ADR catari-
nenses deveriam ter sua estrutura reformada para se restringirem ao papel de planejamento, articu-
lação e gerenciamento de projetos, umas vez que, a função de planejamento estaria sob a responsa-
8&.&()($*(,*;Dp?*"-8"&(&)(,"*#,0*&23,04)9:$"*(,*$.$2%,*#0,'""&,2).*()"*JDpA*B*$.$2%,*($L$*"$0*
$2Z-/,*M)#0,Z&4)()4$2/$*%&2%,*#$"",)"N*$*%,4#,"/,*#,0*#0,'""&,2)&"*<-$?*2I,*&2(&L&(-).4$2/$?*
4)"*$4*%,2@-2/,?*)80)2@)4?*%,4*$.$L)()*<-).&'%)9I,?*)"*R0$)"*($*8-"%)*$*"&"/$4)/&V)9I,*($*&23,0-
mações, análise de diagnósticos sociais e econômicos, gerenciamento de projetos e desenvolvimento 
territorial, além de habilidade para articulação interinstitucional. Deve-se considerar, porém, que 
esta proposta entra em confronto com a histórica relação de clientelismo entre os representantes dos 
poderes Executivo e do Poder Legislativo e, portanto, tende a ter pouca aceitação dos parlamentares 
,-*",30$0*#0$"":$"*<-$*0$"-./$4*$4*"-)*($"'G-0)9I,?*($*3,04)*"&4&.)0*K*<-$*,%,00$-*%,4*)*#0,#,"-
ta inicial das SDR. Em decorrência dessa cultura política, acredita-se que outra perspectiva também 
pode trazer resultados melhores que o atual modelo. Dessa forma, apresenta-se como objeto de 
apreciação a sugestão de um segundo caminho.

O segundo caminho passa pela avaliação de um novo pacto federativo no país que contem-
ple instâncias territoriais e uma reforma política que minimize problemas de governabilidade entre 
os Poderes Executivo e o Poder Legislativo, no momento fora de perspectiva. Diante deste quadro, 
uma alternativa que poderia reanimar o modelo catarinense está em trazer os agentes políticos 
(,*/$00&/F0&,*#)0)*,*%$2/0,*()*<-$"/I,?*),*&2LW"*($*/$2/)0*8.,<-$)0*"-)*&2Y-Q2%&)?*).G,*<-$*"$*/$4*
mostrado pouco frutífero no Brasil. De forma resumida, e fazendo um paralelo com o modelo ca-
tarinense, as ADR se manteriam sob a coordenação do governo do estado e, em última instância, 
subordinadas a ele. Contudo, os representantes territoriais seriam eleitos diretamente em consulta 
pública, referendada pelo governador, para executar determinado plano de desenvolvimento. A 
consulta pública pode colocar a discussão do desenvolvimento na pauta de todos os agentes sociais 
do território e imputar mais controle social e força política aos representantes regionais.

Dessa forma, em sua dimensão política, a descentralização poderia trazer uma nova dinâ-
mica ao inserir, de fato, um novo agente político em cada território. Para avançar numa descentra-
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lização que incorpore a dimensão social, já que os membros natos do CDR são eleitos (prefeitos e 
vereadores), os conselheiros da sociedade civil no CDR deveriam ser escolhidos mediante consulta 
pública, impulsionando o caráter de sua representatividade social. Em matéria de descentraliza-
ção econômica, inicialmente poderia ser destinado um volume de recursos da mesma ordem que 
atualmente, mas para serem geridos pelo CDR, de forma a estimular a criatividade e a inovação em 
políticas territoriais. Numa perspectiva administrativa, as ADR precisam de um corpo técnico míni-
4,?*#0,'""&,2).&V)(,*$*L,./)(,*),*/0)8).],?*$4*#)0%$0&)*%,4*&2"/&/-&9:$"*($*#$"<-&")*$*%,2"-./,0&)"*
especializadas na elaboração e gerenciamento de planos e projetos regionais de desenvolvimento. 
De certa forma, a proposta resulta em subgovernos que potencializariam as dinâmicas regionais e 
instalariam um efetivo grupo de representantes regionais para mediar as reivindicações junto aos 
poderes constituídos do estado.

Essa última sugestão tiraria do governo estadual o poder de indicar os chefes dos órgãos 
territoriais e o transferiria à população. Serviria, também, para contrabalançar a pressão dos par-
lamentares sobre o Executivo em troca de apoio político, ao mesmo tempo em que aumentaria a 
responsabilidade do gestor regional em apresentar resultados à população do território. Por outro 
lado, sabe-se que a competência técnica não tem sido critério prioritário na escolha de candidatos 
por parte da população. Da mesma forma, as relações de clientelismo também ocorrem entre can-
(&()/,"*$*"$-"*$.$&/,0$"?*$*2I,*"$*L$0&'%)4*$.$4$2/,"*#)0)*&4)G&2)0*<-$*"$0&)*(&3$0$2/$*2$""$*%)",A*
Contudo, apesar dessas e de outras possíveis situações-problema geradas pela proposta, poder-se-
-iam tomar como referência as duas instâncias descentralizadas da federação brasileira. Os estados 
e municípios, ainda que permeados de situações indesejáveis, têm proporcionado melhorias na 
maioria dos bens e serviços públicos prestados aos cidadãos.
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O PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DE TERRITÓRIOS RURAIS 6

Entre 2003 e 2015, o Território Meio Oeste Contestado foi contemplado com 80 projetos. 
B* L).,0* /,/).* ($* 0$%-0","* '2)2%$&0,"* )#.&%)(,"* #$.,* 50,G0)4)* >)%&,2).* ($* D$"$2L,.L&4$2/,*
+-"/$2/RL$.*($*E$00&/F0&,"*p-0)&"*M50,2)/N*3,&*()*,0($4*($*pq*iP*4&.]:$"rA*D,"*cd*4-2&%6#&,"*<-$*
integram o território, 25 foram proponentes de projetos, om destaque para Coronel Martins por 
/$0*"&(,*8$2$'%&)(,*%,4*d*#0,@$/,"*$*J8$.)0(,*=-V?*%,4*g*#0,@$/,"A*B"*4-2&%6#&,"*<-$*2I,*3,0)4*
contemplados por nenhuma ação do Pronat são: Bom Jesus, Herval d’Oeste, Ipuaçu e Luzerna.

D$2/0$* ,"* 4-2&%6#&,"* #0,#,2$2/$"* ($* #0,@$/,"* '2)2%&)(,"* #$.,* 50,2)/?* iX* #$0/$2%$4* K*
microrregião da SDR Xanxerê. Esses municípios foram contemplados com R$ 12 milhões, o que 
representa 80% dos recursos aplicados entre 2003 e 2015. Por outro lado, 10 municípios pertencentes 
K*4&%0,00$G&I,*()*+Dp*`,)9)8)*/)48W4*3,0)4*8$2$'%&)(,"?*4)"*%,4*)#$2)"*pq*O*4&.]:$"?*,-*"$@)?*
20% dos recursos. A forte participação de atores da sociedade civil da região da SDR Xanxerê nos 
espaços de decisão da política territorial, associada à articulação dos prefeitos com os deputados 
3$($0)&"*$* "$2)(,0$"*#)0)*<-$*$"/$"*($"/&2)""$4*0$%-0","*'2)2%$&0,"*($*$4$2()"*#)0.)4$2/)0$"*
#)0)*8)2%)0*)*%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)?*$Z#.&%)*,* 3)/,*($*ges*(,"*0$%-0","*'2)2%$&0,"*(,*50,2)/*
/$0$4*"&(,*)#.&%)(,"*$4*4-2&%6#&,"*<-$*&2/$G0)4*$"")*0$G&I,A*>,/$T"$*<-$*,"*0$%-0","*'2)2%$&0,"*
(,*50,2)/*3,0)4*/0)2"3$0&(,"*)*/6/-.,*($*3-2(,"*2I,*0$$48,."RL$&"*#$.,"*8$2$'%&R0&,"A

Por meio do Pronat, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) outorgava à sociedade 
civil territorial organizada, em parceria com os poderes públicos (do município, do estado e da 
federação), a formulação de projetos, bem como descentralizava a decisão para selecionar os 
pleitos que seriam contemplados na aplicação de recursos públicos federais.  Os  Conselhos de 
Desenvolvimento Territorial (Codeter) tinham entre as suas funções, a elaboração do Plano Territorial 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), que deveria apontar as ações de desenvolvimento a 
"$0$4*'2)2%&)()"*#$.,*50,2)/A*J.W4*(&"",?*)"*)9:$"*(,*;,($/$0*"$0&)4*,0&$2/)()"*#,0*-4*0$G&4$2/,*
&2/$02,?*<-$*($'2&0&)*)"*3,04)"*($*%,2L,%)9I,*$*#)0/&%&#)9I,*2)"*0$-2&:$"*$*2)"*0$G0)"*%,2%$02$2/$"*
à tomada de decisão.

O Codeter do TMOC foi composto por representantes da sociedade civil e do governo, na 
proporção de dois terços para a primeira categoria de componentes, e um terço para a segunda. De 
4)2$&0)*G$0).?*,"*4-2&%6#&,"*()*JDp*a)2Z$0Qt*3,0)4*0$#0$"$2/)(,"*4)@,0&/)0&)4$2/$*#,0*($.$G)(,"*
da sociedade civil, vinculados a segmentos da agricultura familiar, principalmente os ligados ao 
S,L&4$2/,*(,"*E0)8).])(,0$"*p-0)&"*+$4*E$00)* MS+EN?* ),""&2(&%)/,"*)'.&)(,"*K*H$($0)9I,*(,"*
Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf) e às cooperativas de produção, crédito e assistência 
técnica. Por sua vez, na ADR Joaçaba prevaleceram os delegados governamentais; entre eles, técnicos 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), da Associação 
de Municípios do Meio Oeste Contestado e de prefeituras, com destaque para secretários municipais 
de Agricultura.

Dessa forma, pode-se dizer que o Pronat teve um nível de descentralização de tipo 
extragovernamental, que pode ser considerada como uma delegação territorial de competências. 
A transferência de competências do governo central para uma instância de participação que 
envolve representantes da sociedade civil para além de outros níveis de governo caracteriza a

6  Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas nas publicações da equipe do Lemate, referenciadas 
2,*'2).*($"/$*/0)8).],*#$.,"*274$0,"U*g?*d?*ii?*cc?*cP?*Oi?*OX?*Oh?*On?*Og?*Od?*Xe?*Xi?*Xc?*XP*$*XhA

7 * >$"/$*4,2/)2/$* ($* 0$%-0","* '2)2%$&0,"* MpqiPAOehAPng?PgN* $"/R* &2%.-6(,* ,* L).,0* .&8$0)(,* #$.,*SDJ* $* ,* L).,0* ()*
%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)*#)G)*#$.)"*#0$3$&/-0)"*4-2&%&#)&"*,-*#,0*4$&,*($*$4$2()"*#)0.)4$2/)0$"A

8 * >$"/$*4,2/)2/$* ($* 0$%-0","* '2)2%$&0,"* MpqiPAOehAPng?PgN* $"/R* &2%.-6(,* ,* L).,0* .&8$0)(,* #$.,*SDJ* $* ,* L).,0* ()*
%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)*#)G)*#$.)"*#0$3$&/-0)"*4-2&%&#)&"*,-*#,0*4$&,*($*$4$2()"*#)0.)4$2/)0$"A
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descentralização extragovernamental. Sua faceta territorial se deve ao fato de suas competências 
e recursos contemplarem um território diferente da sede do governo que as transferiu. Trata-se 
de uma delegação, porque esta transferência de competências e recursos é baseada numa relação 
%,2/0)/-).?*%,4*0$G0)"*#0$$"/)8$.$%&()"*$?*2,*%)",?*%,2(&%&,2)()"*)*#0,@$/,"*$"#$%6'%,"A

A análise dos projetos do Pronat implantados entre 2003 e 2015 no TMOC revela uma 
(&%,/,4&)*2,*<-$*%,2%$02$*),*,8@$/,*'2)2%&)(,*$*K*3,04)*($*)%$"",*),"*0$%-0","A*!2/0$*ceeO*$*ceed?*
3,0)4*'2)2%&)(,"?*#0&2%&#).4$2/$?*$"/0-/-0)"*$*$<-&#)4$2/,"*#)0)*)G0,&2(7"/0&)"*$*%,2"/0-9I,*($*
centros de comercialização de produtos da agricultura familiar. Esses projetos foram propostos 
pelos grupos de agricultores familiares e discutidos e aprovados no Codeter; a contrapartida 
'2)2%$&0)*3,&*8)2%)()*#$.)"*#0$3$&/-0)"*,-*#,0*&2/$04W(&,*($*$4$2()"*#)0.)4$2/)0$"A*D$*4)2$&0)*
geral, o Pronat apoiou a industrialização da matéria-prima por meio da construção e da ampliação 
de agroindústrias, como a do posto de resfriamento de leite em Abelardo Luz, e a do abatedouro de 
bovinos e suínos de Coronel Martins e a aquisição de caminhões para o transporte da matéria-prima 
e produtos processados. Por sua vez, a comercialização de produtos foi incentivada por intermédio 
da construção de centros de comercialização de produtos da agricultura familiar, como os de Ponte 
Serrada, Treze Tílias e Xanxerê.

O Pronat também foi utilizado como meio de viabilizar a aquisição de equipamentos para 
associações e cooperativas da agricultura familiar, empregando recursos de emendas parlamentares. 
Uma articulação entre as organizações da sociedade civil, parlamentares e o MDA direcionou para 
que determinado recurso de uma emenda parlamentar fosse alocado como suplementação ao 
50,2)/?*4)"*($* 3,04)*(&0$/)4$2/$*L&2%-.)()*),*#0,@$/,*$"#$%6'%,*)#0$"$2/)(,*#,0*($/$04&2)()*
organização de agricultores familiares. Este artifício era prática comum, que favorecia a todos os 
interessados. Para o MDA, ajudava a aumentar o número de entregas; aos parlamentares, permitia 
operacionalizar uma demanda de suas bases eleitorais; para as organizações sociais, viabilizava 
conquistas materiais importantes para suas atividades e as de seus sócios.

Por um lado, quando o Pronat era utilizado apenas para viabilizar necessidades de 
organizações da agricultura familiar com recursos de emendas parlamentares, a política territorial 
era desvirtuada em sua essência. Isso ocorria porque se desconsiderava a noção de desenvolvimento 
territorial, que tem como pilar uma instância territorial de decisão, que, nesses casos, não decidia 
",80$* /,(,"* ,"* 0$%-0","* <-$* 8$2$'%&)L)4* ,* /$00&/F0&,A* 5,0* ,-/0,* .)(,?* (,* #,2/,* ($* L&"/)* .$G).?*
esta era a forma menos burocrática e de melhor permeabilidade política para que as associações 
e cooperativas da agricultura familiar pudessem concretizar seus projetos e permitir melhores 
condições produtivas a seus associados.

>,* $2/)2/,?* )* #)0/&0* ($* ceie?* ,"* /0&8-2)&"* ($* %,2/)"* #)"")0)4* )* %,2'G-0)0* ,* 0$#)""$* ($*
$<-&#)4$2/,"* $* $"/0-/-0)"* #0,(-/&L)"* )* $2/&()($"* ()* ",%&$()($* %&L&.* "$4* '2"* .-%0)/&L,"* %,4,*
uma espécie de doação de bens públicos a instituições privadas, o que é ilegal. Essa decisão dos 
/0&8-2)&"* ($* %,2/)"* 0$"-./,-* 2)* &2L&)8&.&V)9I,* (,* '2)2%&)4$2/,* ($* )G0,&2(7"/0&)"* $* ($* ,-/0)"*
estruturas sob a gestão da agricultura familiar. Diante dessa situação, o MDA reorientou o Pronat 
de forma a direcionar os seus investimentos às prefeituras, de modo que elas pudessem usar esses 
recursos para prestar serviços à agricultura familiar. Foi dessa maneira que passou a preponderar o 
'2)2%&)4$2/,*($*%)4&2]:$"?*$<-&#)4$2/,"*#)0)*)#.&%)9I,*($*%).%R0&,?*0$/0,$"%)L)($&0)"?*/0)/,0$"*
e implementos, entre outros. Nesses casos, as prefeituras foram as proponentes dos projetos e os 
)G0&%-./,0$"* 3)4&.&)0$"* 3,0)4* 8$2$'%&)(,"* %,4* #0$"/)9I,* ($* "$0L&9,A* 5,0* $Z$4#.,?* ,*4-2&%6#&,*
de São Domingos recebeu uma motoniveladora que desempenha trabalhos de recuperação das 
estradas e dos acessos às propriedades rurais; um caminhão pipa que transporta água em tempo de 
estiagem às propriedades produtoras de leite, aves e suínos; aquisição de um trator de esteiras para 
fazer terraplenagem para a construção de aviários, chiqueiros, estábulos, e também para a abertura 
de estradas para os agricultores do município.

D$"")*3,04)?*)*2$G,%&)9I,*($*G0)2($*#)0/$*(,"*#0,@$/,"*'2)2%&)(,"*)*#)0/&0*($*ceie*3,&*3$&/)*
#$.,"* #0$3$&/,"* (&0$/)4$2/$* L&)* SDJb* ,"* 0$%-0","* '2)2%$&0,"* 2$%$""R0&,"* #)0)* )* %,2/0)#)0/&()*
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foram bancados pelas próprias prefeituras ou por emendas parlamentares por elas articuladas. 
Consequentemente, esses projetos não foram discutidos no Codeter, demandando a aplicação de 
0$%-0","*'2)2%$&0,"*(,*50,2)/* "$4*)*($L&()*)#0,L)9I,A*\4)*L$V*4)&"?* )* )#.&%)9I,*($* 0$%-0","*
'2)2%$&0,"*"$4*)*)#0,L)9I,*(,*;,($/$0*($"0$"#$&/,-*-4*(,"*#0&2%6#&,"*8R"&%,"*()*/$00&/,0&).&V)9I,*
da ação pública, que é a participação de atores governamentais e da sociedade civil em seu processo 
de gestão social.

B* 0$%,2]$%&4$2/,* (,"* /$00&/F0&,"* %,4,* .,%).* ($* ($'2&9I,* $* )#.&%)9I,* ($* 0$%-0","*
'2)2%$&0,"*%,4,*3,&*$"/)8$.$%&(,*2)"*(&0$/0&V$"*(,*50,2)/?*%,2"/&/-&-*-4*)L)29,*"&G2&'%)/&L,*$4*
relação à estratégia do antigo Pronaf Infraestrutura e Serviços Municipais; o Pronat sucedeu ao 
Pronaf Infraestrutura, que funcionava em escala municipal. No entanto, a inexistência de uma 
personalidade jurídica para os territórios contemplados pelo Pronat retirou parte considerável 
da autonomia do Codeter. Essa “incompletude” da política na transferência de competências em 
dimensão administrativa obrigou os atores sociais do TMOC a dependerem das prefeituras para 
ter acesso legal aos recursos de infraestrutura disponibilizados pelo Pronat, visto serem necessárias 
-4)*#$0",2).&()($*@-06(&%)*#78.&%)*$*-4)*%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)*#)0)*<-$*,"*#0,@$/,"*)#0,L)(,"*
#-($""$4*0$%$8$0*)"*L$08)"*3$($0)&"A*B8"$0L,-T"$*)&2()*<-$?*($#,&"*($*'04)(,"*,"*)%,0(,"*$2/0$*
)"*#0$3$&/-0)"*$*,"*8$2$'%&R0&,"*()*",%&$()($*%&L&.*(,"*#0,@$/,"?*<-)2(,*,%,00&)*-4)*)./$0)9I,*($*
governo municipal, comumente o governo sucessor não cumpria os acordos realizados pela gestão 
anterior. Isto contecia até mesmo quando os contratos já estavam assinados junto ao poder federal.

A ausência de personalidade jurídica própria dos Codeter e a exigência de contrapartida 
4-2&%&#).* /)48W4*2I,* $"/&4-.,-* )* )8,0()G$4* /$00&/,0&).* (,"*#0,@$/,"* '2)2%&)(,"*#$.,*50,2)/A*
Ressalte-se que a legislação brasileira também impede aos municípios de efetivar gastos fora de 
"-)"*30,2/$&0)"A*D$""$*4,(,?*$4*<-)"$*/,(,"*,"*%)","?*)*$"/0-/-0)*36"&%)*'2)2%&)()*#$.,*50,2)/*$0)*
).,%)()*2,*4-2&%6#&,*%,4*,*<-).*"$*'04)L)*,*%,2/0)/,*($*0$#)""$A*5,0*%,2"$<-Q2%&)?*,"*8$2$36%&,"*
gerados pela iniciativa concentravam-se na esfera local, contrariando a orientação de se executar 
projetos de amplitude territorial (intermunicipal). Da mesma forma, a necessidade de realizar 
o contrato de repasse entre governo federal e municipal, muitas vezes e depois de certo tempo, 
($"L&,-*)*'2).&()($*(,*#0,@$/,A*\4)*L$V*%,2"/)/)(,*<-$*,*#)/0&4m2&,*"$*/,02)0)*#0,#0&$()($*()"*
prefeituras, estas, paulatinamente, passaram a utilizá-los conforme suas necessidades e interesses, à 
0$L$.&)*(,"*)%,0(,"*$"/)8$.$%&(,"*2,*;,($/$0*$*(,"*8$2$'%&R0&,"*<-$*,0&G&2).4$2/$*%,2"/)L)4*2,"*
projetos aprovados.

No TMOC, duas prefeituras não respeitaram o contrato de repasse. A administração de 
Joaçaba (2013-2016) ganhou na justiça o direito de utilizar o espaço onde funcionava o centro de 
%,4$0%&).&V)9I,* ($* #0,(-/,"* ()* )G0&%-./-0)* 3)4&.&)0* '2)2%&)(,* #$.,* 50,2)/A* +-)* ).$G)9I,* $0)*
que o espaço lhe pertencia, porque era ela quem pagava as contas de energia e água. Em Coronel 
S)0/&2"?*)*)(4&2&"/0)9I,*4-2&%&#).*MceiOTceihN*/,4,-*,*L$6%-.,*'2)2%&)(,*#$.,*50,2)/?*<-$*$"/)L)*
a serviço de uma organização da agricultura familiar, com o argumento de que ele constava em seu 
patrimônio. Em suma, observa-se que um aspecto aparentemente formal da dimensão administrativa 
4-&/)"*L$V$"*&2/$03$0$*($*3,04)*%)8).*2)*'2).&()($*()*#,.6/&%)*#78.&%)*3)%$*K"*0$.)9:$"*($*#,($0*
e às institucionalidades existentes no mesmo espaço. Ou seja, modelos contraditórios de gestão 
pública e com distintas orientações políticas podem acabar se intercruzando em prejuízo de uma 
ação coletiva inovadora.

É relevante notar que as SDR/ADR possuem personalidade jurídica que poderia viabilizar a 
implantação de projetos de caráter territorial. Contudo, não houve registro de que tenha ocorrido 
qualquer tentativa por parte dos membros do Codeter para que algum projeto territorial fosse 
apresentado por meio das SDR/ADR. Ressalta-se que a legislação pertinente ao Pronat permitia que 
seus projetos fossem apresentados em parceria com os governos estaduais ao invés das prefeituras. 
Possivelmente, as SDR/ADR e o Codeter efetivamente não reconheciam um ao outro como espaços 
de planejamento e desenvolvimento territorial; por isso, não houve tentativas de estabelecer esse 
arranjo para a materialização dos projetos. Dessa forma, a pesquisa efetuada no TMOC permite 
)'04)0*<-$*)"*)0/&%-.)9:$"* &2"/&/-%&,2)&"*$2/0$*)*#,.6/&%)* 3$($0).*$*F0GI,"*(,*$"/)(,*0$"#,2"RL$.*
pelo processo de descentralização foram débeis. Em termos práticos não foram além da presença de 
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uma servidora da SDR Joaçaba em algumas reuniões do Codeter do TMOC.

Na dimensão social da descentralização dessa política, ao analisar o nível de autonomia do 
;,($/$0*$*()*0$.)9I,*($*#,($0*$2/0$*,"*)/,0$"*",%&)&"*$2L,.L&(,"?*L$0&'%)T"$*<-$?*)#$")0*($*])L$0*
)-/,2,4&)* 2)* ($'2&9I,* (,"* #0,@$/,"* %,2/$4#.)(,"?* ,* %,.$G&)(,* 2I,* (&"#-2])* ($* &2"/0-4$2/,"*
legais que garantissem a consecução de suas decisões. Quanto à efetividade do colegiado e de suas 
($%&":$"?*'%,-*#)/$2/$*<-$*,"*G0-#,"*($*)G0&%-./,0$"* 3)4&.&)0$"*#,.&/&%)4$2/$*4)&"*,0G)2&V)(,"*
3,0)4*,"*4)&,0$"*8$2$'%&)(,"*#$.,"*#0,@$/,"*'2)2%&)(,"*#$.,*50,2)/?*%,4*($"/)<-$*#)0)*)"*&2&%&)/&L)"*
apresentadas por assentados da reforma agrária, por sócios de sindicatos e de cooperativas ligadas à 
agricultura familiar. As populações rurais, ainda mais pobres, não receberam o mesmo tratamento, 
visto que, na prática, elas não participam do Codeter por não se inserirem nas organizações ligadas 
à agricultura familiar. Normalmente, as demandas desse público não integram as agendas das 
organizações ligadas à agricultura familiar, e tampouco são defendidas por representantes do poder 
público. Por outro lado, não se observaram ações do poder público federal, estadual ou municipal 
para representá-las. Esse distanciamento também não foi preenchido por um esforço de organizações 
da sociedade civil para motivar esse público mais carente a se organizar para participar do colegiado 
ou capitar recursos do Pronat para os seus interesses.
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O PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA 9

Em 2008, a territorialização da ação pública de enfrentamento da pobreza ganhou novo 
impulso no Brasil, com a criação do Programa Territórios da Cidadania (PTC). Este programa foi 
instaurado majoritariamente nos territórios rurais de identidade criados pelo Pronat, nos quais a 
&2%&(Q2%&)*()*#,80$V)*$0)*4)&"*"&G2&'%)/&L)A*!"")*,#9I,*%,4#,0/,-*4-()29)"*2)*(&4$2"I,*",%&).*
e na administrativa da política territorial, principalmente no que concerne às institucionalidades 
e ao processo de governança. Para fazer a gestão social dos territórios contemplados pelo PTC, o 
MDA recomendou que a representação entre a sociedade civil e o governo passasse a ser paritária. 
No entanto, o Codeter do TMOC optou por manter a mesma representação anterior, na qual a 
sociedade civil tinha uma representação majoritária. Esta opção está ligada ao fato de os delegados 
da sociedade civil se sentirem desconfortáveis diante da possibilidade de o colegiado se tornar uma 
instância na qual os delegados governamentais tivessem mais poder de decisão. Dessa forma, no 
âmbito do Codeter do TMOC, não houve alteração em relação à sua dinâmica de funcionamento ou 
quanto ao nível de descentralização da política.

Diante da complexidade do planejamento para a aplicação territorializada dos recursos 
'2)2%$&0,"*(,*5E;?*,*;,($/$0*)(,/,-*%,4,*$"/0)/WG&)*&2%$2/&L)0*)*#)0/&%&#)9I,*)/&L)*(,"*#0$3$&/,"A*
De fato, estes atores sociais estiveram presentes nas primeiras reuniões, mas logo se desmotivaram ao 
perceber que tal participação não geraria acréscimos de recursos diretamente para seus municípios. 
Na prática, tais municípios, independentemente de participar efetivamente ou não das reuniões 
do Codeter, passaram a ter o que foi chamado de “selo PTC”. Tal atributo dotava os municípios 
de prioridade na análise dos seus pleitos junto ao governo federal. Caso seus projetos fossem 
)#0,L)(,"?*,*0$3$0&(,*"$.,*/)48W4*"&G2&'%)L)*-4)*#0&,0&()($*2)*.&8$0)9I,*(,"*0$%-0","*'2)2%$&0,"A*
Integrar um território da cidadania também garantia ao município o recebimento de recursos do 
Pronat, mesmo quando a prefeitura estivesse inadimplente perante a União. Ademais, as decisões 
sobre quais ações públicas federais seriam priorizadas aos municípios do território acabavam não 
passando pelo Codeter.

Desse modo, na maioria dos casos, os prefeitos continuaram decidindo as prioridades sobre a 
%)#/)9I,*($*0$%-0","*'2)2%$&0,"*3$($0)&"*#$.,"*$"<-$4)"*/0)(&%&,2)&"A*>,*%)",*(,*ESB;*,8"$0L,-T
se que muitas gestões municipais buscam esse tipo de suporte por meio de empresas de assessoria, 
%,2/0)/)()"*#)0)*/).*'4A*!4*,-/0)"*#).)L0)"?*)*,#9I,*#$.,*'2)2%&)4$2/,*($*#0,@$/,"*W*/,4)()*%,4*
base nas escolhas do prefeito e de sua equipe de assessoria, bem como na capacidade do município 
$4*)""-4&0*)*%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)*.$G).4$2/$*$Z&G&()A*J.W4*($"")"*$"/0)/WG&)"?*,"*4-2&%6#&,"*
procuram captar verbas federais por meio das emendas parlamentares. Por esta modalidade, os 
prefeitos enviam as demandas ou as entregam pessoalmente a deputados e senadores com os quais 
4)2/Q4*)'2&()($"*#,.6/&%)"* $*#)0/&(R0&)"?* %)8$2(,*),"*#)0.)4$2/)0$"* )* "$.$9I,*()"* R0$)"* $*(,"*
municípios contemplados.

Resumidamente, o PTC não ampliou nem inovou o modus operandi empregado pelas 
prefeituras para chegar aos recursos públicos federais, ao contrário do que se observou quando 
o Pronat foi criando no âmbito do MDA. Contudo, o PTC aumentou as competências do Codeter, 
ao permitir maior controle social em políticas públicas federais de outros ministérios. Ou seja, a 
descentralização de competências tornou-se maior, mas a criação ou o uso de instrumentos que 
dotassem os territórios de maior autonomia não ocorreu concomitantemente. Assim, o Codeter 
passou a ter acesso a informações de planejamento sobre as áreas prioritárias e os recursos existentes 
no interior de diversos ministérios para o TMOC, mas não ganhou qualquer poder deliberativo 
sobre suas aplicações.

A descentralização de ações públicas orientadas ao enfrentamento da pobreza numa 
.FG&%)*/$00&/,0&).*W*-4)*&2,L)9I,*&2"/&/-%&,2).*"&G2&'%)/&L)?*4)"*<-$*#0$%&")?*#)0)*/$0*%,2%0$/-($?*

9 Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas nas publicações da equipe do Lemate, referenciadas no 
'2).*($"/$*.&L0,*2,"*274$0,"U*g?*d?*ii?*cc?*cP?*Oi?*OX?*Oh?*On?*Og?*Od?*Xe?*Xi?*Xc?*XP*$*XhA



29

de aprimoramentos em diversos sentidos. Uma de suas suas lacunas diz respeito à divulgação e à 
compreensão, pelos atores sociais participantes, de sua abordagem conceitual e metodológica e dos 
mecanismos de operacionalização das ações públicas. Ficou evidente que no TMOC somente alguns 
atores envolvidos acompanharam inteiramente a inovação conceitual gerada pela ideia de imprimir 
um caráter territorial à execução de políticas públicas.

5,0* '4?* L$0&'%,-T"$* <-$* -4* %,2/&2G$2/$* "&G2&'%)/&L,* ($* 3)46.&)"* 0-0)&"* (,* /$00&/F0&,*
continua vivendo na condição de pobreza. Isto decorre, em grande parte, do fato de que um dos 
condicionantes históricos e estruturais da pobreza rural, que consiste no acesso precário à terra, não 
'G-0)*$2/0$*)"*)9:$"*#0&,0&/R0&)"*(,"*(,&"*#0,G0)4)"*/$00&/,0&)&"*)<-&*)2).&")(,"A

SUGESTÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL FEDERAL

A partir dos resultados da pesquisa, foram produzidos dois tipos de sugestões para este 
livro. A primeira, está relacionada à extinção do MDA, órgão em que as políticas estudadas estavam 
alocadas. A segunda versa sobre os efeitos das políticas públicas estudadas, bem como sobre seus 
desdobramentos no TMOC.

O MDA foi criado em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), fortalecido 
entre 2003 e 2014 pelos governos Lula e pelo primeiro governo de Dilma Roussef, e extinto em maio 
de 2016, pelo presidente em exercício, Michel Temer. O mesmo ato que determinou a extinção do 
MDA transferiu para a Casa Civil as atribuições da antiga Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
(SDT), órgão até então responsável pelo Pronat e pelo PTC.

>)*#0R/&%)?*$"")*/0)2"3$0Q2%&)*)4#.&,-*"&G2&'%)/&L)4$2/$*,*#0,%$"",*($*($"4,2/$*()*#,.6/&%)*
de desenvolvimento territorial que já estava em curso desde o início do segundo governo Dilma, 
principalmente em relação à estrutura administrativa, que fornecia suporte a essa política. Um 
(,"*$3$&/,"*&4$(&)/,"*3,&*,*8.,<-$&,*(,"*0$%-0","*'2)2%$&0,"*#)0)*,*50,2)/*$*#)0)*)*3,04-.)9I,*($*
agendas comuns de trabalho (pactuação) voltadas aos territórios da cidadania.

Em função desse novo momento político-institucional do país, os avanços alcançados no que 
se refere à descentralização de políticas públicas e à participação da sociedade civil na gestão social 
de ações públicas estão sendo preteridos em prol das antigas formas de decisão governamental, 
nas quais a participação social é reduzida ou inexistente. Ademais, os atuais impasses políticos não 
indicam que, no curto prazo, haverá espaço para o aperfeiçoamento de ações públicas territorializadas. 
De todo modo, trata-se, certamente, de um processo de aprendizagem social que servirá de base 
para novas experiências de natureza semelhante, que possam ser operadas no futuro.

Em relação aos projetos implantados por meio do Pronat no TMOC, acredita-se, a partir dos 
aprendizados deixados pela política territorial, que os representantes que atuaram no Codeter e os 
G$"/,0$"*#78.&%,"*($L$4*$2%,2/0)0*3,04)"*($*)%,4#)2])0*,*-",*()"*&230)$"/0-/-0)"*'2)2%&)()"*#,0*
$"/$*#0,G0)4)?*$L&/)2(,*<-$*'<-$4*,%&,")"A

O aprendizado com o Pronat e o PTC contribuiu para a criação do Consórcio Público 
12/$04-2&%&#).* S-./&'2).&/R0&,* (,* S$&,* B$"/$* ;,2/$"/)(,* M;51SSB;NA* !"")* $"/0-/-0)*
administrativa pode suprir parte do “vazio” deixado pela política territorial, com a vantagem de 
possuir institucionalidade jurídica própria, constituindo um espaço que possibilita o planejamento 
$*)*)#.&%)9I,*/$00&/,0&).&V)()*($*#,.6/&%)"*#78.&%)"A*B*%,2"F0%&,?* @R*%,2"/&/-6(,?*'%)*%,4*,*($")',*
de garantir a participação da sociedade civil em sua gestão social, bem como de avançar na cultura 
do planejamento de modo que as políticas setoriais sejam cada vez mais aplicadas sob a ótica da 
/$00&/,0&).&V)9I,?*"-#$0)2(,*,*%)0R/$0*4-2&%&#).&"/)A*B*,-/0,*($")',*%,2"&"/$*$4*%,2"/0-&0*%,2"F0%&,"*
intermunicipais de interesse público em ADR que ainda não contam com essa institucionalidade, 
como é caso da ADR Xanxerê e da ADR São Lourenço do Oeste.
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O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 10

Entre janeiro de 2015 e junho de 2017, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) foi responsável por movimentar cerca de 526 milhões de reais no Território Meio 
B$"/$*;,2/$"/)(,?*#,0*4$&,*($*ce?P*4&.*%,2/0)/,"*($*'2)2%&)4$2/,A*!""$"*4,2/)2/$"*0$#0$"$2/)4*
73% dos contratos e 25% dos recursos de todo o crédito rural alocado no território. No período 
em questão, no TMOC, aproximadamente 71% das operações e 60% das verbas do Pronaf foram 
direcionadas para o custeio agropecuário. Outros 29% dos contratos e 39% dos empréstimos foram 
aplicados em investimento agropecuário, existindo ainda uma pequena fatia para as agroindústrias 
familiares (menos de 1% dos contratos e recursos direcionados).

O Pronaf foi criado em 1995, pelo governo federal, com o objetivo de estimular a expansão 
e o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Historicamente, sua principal linha de ação 
3,&*L&)8&.&V)0*0$%-0","*($*%0W(&/,*0-0).*,'%&).*)*$""$*"$G4$2/,A*!48,0)*($*3,04)*2I,*],4,GQ2$)?*
essa política pública se disseminou pelas distintas regiões, chegando, em alguma medida, a todos os 
municípios brasileiros. Esta política pública aporta recursos públicos subsidiados para a agricultura 
familiar, categoria social que representa aproximadamente 85% do total dos estabelecimentos 
agropecuários do TMOC.

O Pronaf faz parte do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que tem regras e normas 
publicadas, principalmente, por meio do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil 
(MCR/BCB). O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão que normatiza o Sistema Financeiro 
>)%&,2).*$*,*+>;p*$?*$4*7./&4)*&2"/u2%&)?*($'2$*)"*#0&2%&#)&"*0$G0)"*(,*S;pA*B*[)2%,*;$2/0).*(,*
Brasil é o órgão supervisor, e ao então Ministério do Desenvolvimento Agrário¹¹ cabia a função de 
realizar o planejamento estratégico, estrutural e funcional dessa política pública. Atualmente, essa 
atribuição pertence à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
M+!JDNA*J"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"?*%,4,*,"*8)2%,"*$*)"*%,,#$0)/&L)"*($*%0W(&/,?*"I,*)"*,#$0)(,0)"*
do SNCR e atuam diretamente com as pessoas físicas e jurídicas demandantes do crédito rural. 
Embora se saiba que nos planos federal e no estadual já houve discussões em instâncias consultivas 
sobre a destinação dos recursos do Pronaf, a pesquisa permitiu aferir que não há qualquer instância 
,'%&).*($*#)0/&%&#)9I,*()*",%&$()($*%&L&.*2)"*($.&8$0)9:$"*<-$*$2L,.L)4*,*#0,G0)4)A

Segundo o modelo de análise adotado por esta pesquisa, o Pronaf pode ser considerado 
-4)*#,.6/&%)*<-$*)(,/)*)*($"%$2/0).&V)9I,*($*0$%-0","*'2)2%$&0,"*$*($*%,4#$/Q2%&)"*$"#$%6'%)"?*
sendo, portanto, do tipo funcional. Possui também a característica de ser intragovernamental, na 
medida em que transfere a operação dos seus recursos a bancos públicos (administração indireta), e 
$Z/0)G,L$02)4$2/).?*<-)2(,*/0)2"3$0$*0$%-0","*'2)2%$&0,"*K"*%,,#$0)/&L)"*($*%0W(&/,*M,0G)2&V)9:$"*
()*",%&$()($*%&L&.?*)-/m2,4)"*$*"$4*'2"*.-%0)/&L,"NA*!"/)"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"?*2)"*<-)&"*"$*
efetivam as operações, estão sediadas em território distinto do da sede do poder que descentralizou 
aquele conjunto de competências (Brasília), o que imprime à ação um caráter territorial.

Como as transferências das competências entre o poder central e as operadoras são 
0$G&()"* #,0* %,2/0)/,"?* /&#&'%)T"$* $"")* )9I,* %,4,* -4)* ($.$G)9I,A* ;,2%.-&T"$?* #,0/)2/,?* <-$?* $4*
seus macroaspectos, o Pronaf possui uma descentralização que pode ser caracterizada como 
uma Delegação Intragovernamental, Territorial, Funcional e Financeira, quando operado por 
,0G)2&V)9:$"* '2)2%$&0)"* #78.&%)"* 3$($0)&"* M8)2%,"* 3$($0)&"N?* @R* 2-4)* "$G-2()* "&/-)9I,?* <-)2(,*
operado por cooperativas de crédito é caracterizado como uma Delegação Extragovernamental, 
Territorial, Funcional e Financeira, ou ainda, numa terceira situação, será considerado uma Delegação 

10 Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas nas publicações da equipe do Lemate, referenciadas 
2,*'2).*($"/$*.&L0,*2,"*274$0,"U*O?*iX?*in?*id?*ce*$*cOA

11 *>$"/$*4,2/)2/$* ($* 0$%-0","* '2)2%$&0,"* MpqiPAOehAPng?PgN* $"/R* &2%.-6(,* ,* L).,0* .&8$0)(,* #$.,*SDJ* $* ,* L).,0* ()*
%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)*#)G)*#$.)"*#0$3$&/-0)"*4-2&%&#)&"*,-*#,0*4$&,*($*$4$2()"*#)0.)4$2/)0$"A
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12/$0G,L$02)4$2/).?* E$00&/,0&).?* H-2%&,2).* $* H&2)2%$&0)* "$* ,#$0)()* #,0* ,0G)2&V)9:$"* '2)2%$&0)"*
públicas de outros níveis de governo (bancos estaduais ou regionais, por exemplo).

Ficou evidente que no TMOC as cooperativas de crédito locais eram agentes estratégicos 
para o funcionamento do crédito rural. O cooperativismo de crédito era o principal responsável por 
operar o Pronaf em municípios menores ou em localidades de difícil acesso, ou seja, em lugares nos 
quais a rede de agências bancárias tradicionais, representadas pelos bancos públicos e privados, 
2I,*$"/R*#0$"$2/$*,-*)/-)*($*4)2$&0)*4$2,"*"&G2&'%)/&L)*@-2/,*),*#78.&%,*0-0).A*5,0*$"/$*4,/&L,?*)*
pesquisa empírica em torno da política pública do Pronaf efetuada no TMOC teve como enfoques o 
ambiente institucional e a governança das cooperativas de crédito.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UMA PRESENÇA MARCANTE NO 
TMOC

A pesquisa revelou que o cooperativismo de crédito se faz presente em todos os 29 municípios 
do território, permitindo que o Pronaf e as demais políticas de crédito rural estejam mais próximos 
dos agricultores familiares. Em 24 municípios existem duas ou mais unidades físicas de atendimento, 
seja abrigando a própria matriz da cooperativa singular ou pontos de atendimento cooperativo. 
As cooperativas de crédito do TMOC são vinculadas a um dos seguintes sistemas de crédito 
cooperativo: Sicoob, Sicredi, Cresol e Sulcredi. O sistema Cresol é um sistema nacional, organizado 
em torno de uma confederação de crédito, enquanto que a Sulcredi formou uma rede de serviços 
em comum, sem concretizar a formalização de uma central de crédito. Por não contarem com um 
banco cooperativo, como o Sicoob e o Sicredi, para ter acesso aos recursos do Pronaf e disponibilizá-
lo aos agricultores familiares associados, a Cresol e a Sulcredi têm maior necessidade de estabelecer 
parcerias e convênios com bancos públicos (Banco do Brasil e BNDES) e bancos privados. No caso 
dos bancos privados, estes, para cumprir as regras de exigibilidade promulgadas pelo BCB e CMN, 
optam por repassar parte dos seus depósitos às cooperativas para serem aplicados em crédito rural.

Mesmo com o grau de capilaridade das cooperativas, que faz com que o Pronaf possa ser 
)%$"")(,* $4*4-&/)"* .,%).&()($"?* $"/)* #$"<-&")* (&)G2,"/&%,-* ).G-4)"* (&'%-.()($"* ($* )%$"",* ),*
programa. As restrições ocorrem principalmente quando os agricultores buscam verbas para projetos 
<-$*2I,*"$*$2<-)(0)4*2-4*#$0'.*%,2L$2%&,2).*($*#0,(-9I,?*&"/,*W?*<-$*2I,*"/$@)4*8)"$)(,"*2,*
uso intensivo de fertilizantes químicos, agrotóxicos e sementes transgênicas ou híbridas. É mínima a 
<-$*2I,*"$*$2<-)(0)4*2-4*#$0'.*%,2L$2%&,2).*($*#0,(-9I,?*&"/,*W?*<-$*2I,*"/$@)4*8)"$)(,"*2,*<-$*2I,*"$*$2<-)(0)4*2-4*#$0'.*%,2L$2%&,2).*($*#0,(-9I,?*&"/,*W?*<-$*2I,*"/$@)4*8)"$)(,"*2,*

quantidade de contratos realizados em linhas que se destinam a públicos e projetos que não adotem 
o padrão produtivista ou que se destinem a parcelas normalmente não atendidas no meio rural. 
É o caso do Pronaf Mulher, do Pronaf Jovem, do Pronaf Agroecologia e do Pronaf “grupo B”, este 
o padrão produtivista ou que se destinem a parcelas normalmente não atendidas no meio rural. o padrão produtivista ou que se destinem a parcelas normalmente não atendidas no meio rural. 

último destinado a agricultores familiares cuja renda bruta anual não ultrapassa os 20 mil reais12. 
Sabe-se que o número de famílias que se enquadram no Pronaf B é elevado, dado comprovado pela 
presença de 2.130 famílias assentadas13, de cerca de 1.350 famílias indígenas e de, no mínimo, 109 
comunidades com pelo menos 711 famílias caboclas empobrecidas existentes no TMOC. Apesar 
desse grande contingente, entre janeiro de 2015 e junho de 2017, foi celebrado apenas um contrato 
no Pronaf “grupo B” no território, no valor de R$ 2,5 mil. O Pronaf Mulher, no mesmo período, teve 
apenas 10 contratos formalizados, que totalizaram pouco mais de R$ 282 mil. Das 18 agricultoras 
entrevistadas durante a pesquisa, apenas duas relataram terem tentado acessar o Pronaf Mulher. 
J48)"*)'04)0)4*2I,*/$0$4*/&(,*QZ&/,*$4*"$-"*#.$&/,"?*)&2()*<-$*/$2])4*)#0$"$2/)(,*/,()"*)"*
condições exigidas.

!"")*(&'%-.()($*($*)%$"",*/$4*%,4,*-4)*()"*%)-")"*($/$%/)()"*)*%)0Q2%&)*($*&23,04)9:$"*#,0*#)0/$*
12 Na atual normatização do Manual de Crédito Rural (MCR), do Banco Central, o Pronaf Grupo B recebe o nome de 
Microcrédito Produtivo Rural (Grupo B).

13*B"*)G0&%-./,0$"*3)4&.&)0$"*)""$2/)(,"*%,2/)4?*).W4*(,*S&%0,%0W(&/,*50,(-/&L,*p-0).*Mf0-#,*[N?*%,4*'2)2%&)4$2/,*
do Pronaf em outros subprogramas, abrangendo agricultores com renda até o limite máximo do programa (R$ 360 mil).
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dos agricultores familiares sobre seus direitos quanto às linhas de crédito do Pronaf. Outra causa 
apresentada pelos entrevistados é a exigência de garantias materiais por parte das organizações 
'2)2%$&0)"?* %,4*($"/)<-$*#)0)*,* /6/-.,*()* /$00)*,-*($*-4*%,2/0)/,*($*)00$2()4$2/,?*)#$")0*($*
não constar nas normas do programa tal exigência. Existem, ainda, entraves histórico-culturais de 
opressão de gênero relacionados ao domínio masculino no âmbito do trabalho produtivo familiar. 
Esse quadro se reforça com a escassez de operadores e de analistas de crédito familiarizados na 
realização destes tipos de operações de crédito, e que não as rejeitem por desconhecimento ou 
mesmo por discordarem da existência dessas linhas de crédito.

Comumente, as organizações operadoras do Pronaf também criam resistência em conceder 
tais linhas de crédito, por elas embutirem uma taxa efetiva de juros muito baixa. No caso do Pronaf 
B, a taxa é de apenas 0,5% ao ano, com bônus de adimplência que pode chegar a 40% dos recursos 
'2)2%&)(,"A*!"")"*%,2(&9:$"?*).&)()"*K*8)&Z)*4,L&4$2/)9I,*'2)2%$&0)*($""$"*)G0&%-./,0$"?*4,"/0)4T
se economicamente pouco atrativas para as operadoras. Mesmo o cooperativismo de crédito 
da vertente solidária não apresenta ação contundente nesse domínio. Para esse mesmo público, 
algumas organizações colocam outras modalidades de microcrédito, em que as taxas cobradas são 
4-&/,*4)&"*)./)"*$?*%,2"$<-$2/$4$2/$?*/0)V$4*4)&,0*0$/,02,*'2)2%$&0,*),*)G$2/$*,#$0)(,0A**

>,"*#0&4$&0,"* )2,"*($* 3-2%&,2)4$2/,?* )* .FG&%)*()*4)Z&4&V)9I,*(,* 0$"-./)(,*'2)2%$&0,?*
2,04).4$2/$*(,4&2)2/$*2)"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"?*/)48W4*3,&*-4*(,"*#0&2%&#)&"*$2/0)L$"*#)0)*
a expansão do Pronaf em todo o país. Tal realidade somente foi revertida com a atuação ativa dos 
movimentos representantes da agricultura familiar, tanto sobre as regras do programa, como sobre o 
)/$2(&4$2/,*(,"*)G$2/$"*'2)2%$&0,"A*>,*ESB;?*2,/)T"$?*$2/0$*)"*.&($0)29)"*($*4,L&4$2/,"*",%&)&"?*
sindicais e dos serviços extensão rural, um baixo interesse em atender aos agricultores ainda mais 
#,80$"?*%,2"&($0)2(,*$""$*G0-#,*",4$2/$*%,4,*8$2$'%&R0&,"*($*)""&"/Q2%&)*",%&).*$*2I,*%,4,*)G$2/$"*
$%,2m4&%,"*<-$*($L)4*"$0*8$2$'%&)(,"*%,4*.&2])"*($*%0W(&/,*#0,(-/&L)"A*S$&,"*%,,#$0)/&L,"*($*
contornar os possíveis riscos embutidos nessas operações também não são estimulados14.

v$0&'%,-T"$* <-$* )* ($"%$2/0).&V)9I,* ,#$0)%&,2).* (,* 50,2)3?* 2,* <-$* "$* 0$3$0$* K* ($'2&9I,*
(,"*#0,@$/,"*<-$*"$0I,*,-*2I,*'2)2%&)(,"*)/&2G&-*-4*26L$.*4-&/,*G0)2($*($*)-/,2,4&)*$4*"-)*
dimensão administrativa e econômica. Na gestão cotidiana dessas organizações, é o próprio gerente 
local das agências bancárias ou das cooperativas quem decide quais projetos serão aprovados. Essa 
decisão se dá conforme critérios comumente inspirados na lucratividade e nos ganhos de escala 
das operações, em detrimento dos princípios que regem a política nacional de crédito rural para a 
agricultura familiar, ou de uma perspectiva sustentável de desenvolvimento territorial.

;,4,* ,"* 0$%-0","* '2)2%$&0,"* #78.&%,"* $* "-8"&(&)(,"* ($* %0W(&/,* 0-0).* "I,* )#.&%)(,"* "$4*
passar pelo crivo social dos colegiados territoriais, ou de outras instâncias preocupadas com os 
0-4,"*(,*($"$2L,.L&4$2/,*(,*/$00&/F0&,?*)"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"*)%)8)4*)""-4&2(,*-4*#)#$.*
determinante na padronização dos cultivos e das formas de se produzir no meio rural no TMOC. 
D$""$*4,(,?*$.)"*0$3,09)4*,*#0,%$"",*($*&2/$2"&'%)9I,*#0,(-/&L)*()*)G0&%-./-0)*3)4&.&)0?*L,./)(,*
para a sua integração às cadeias produtivas tradicionais e aos mercados de insumos químicos, e os 
projetos de crédito se alinham fortemente aos pacotes tecnológicos convencionais. Esse ambiente 
&2"/&/-%&,2).?* %0&)(,* $4* /,02,* (,* %0W(&/,* 0-0).* ,'%&).?* ).&)(,* K* )/-).* G,L$02)29)* (,"* )G$2/$"*
'2)2%$&0,"?* 0$"/0&2G$*)"*#,""&8&.&()($"*($*$"%,.])*(,"*#0F#0&,"*)G0&%-./,0$"* 3)4&.&)0$"*<-)2/,*K"*
formas de produzir, bem como limita o poder dos atores sociais locais em planejar suas iniciativas 
de desenvolvimento.

Pode-se concluir que a descentralização do Pronaf em escala territorial se apresenta oportuna 
e foi a principal responsável pelo alto volume de recursos investidos por esse programa no TMOC, o 
que certamente trouxe benefícios para a agricultura familiar. Todavia, pelo grau de importância que o 
crédito rural ocupa na sustentabilidade da produção agropecuária e de sua matriz produtiva, acredita-
se que seja pertinente a construção de outro modelo de governança para gerir esta política pública. 
A nova governança deve envolver as instâncias territoriais de planejamento, contando com efetiva 

14 Está referindo-se aqui aos sistemas de garantia ou de aval solidário, o acompanhamento dos agentes de microcrédito 
e outras estratégias já existentes em regiões em que o microcrédito rural opera com maior intensidade.
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#)0/&%&#)9I,*",%&).*$*).G-4*#,($0*#)0)*($'2&0*<-$*/&#,"*($*#0,@$/,"*"$0I,*%,2"&($0)(,"*#0&,0&/R0&,"?*%,4,*
também sobre as respectivas metas a serem perseguidas em termos de volume de recursos, quantidade de 
%,2/0)/,"*$*#$0'.*(,"*/,4)(,0$"*8$2$'%&R0&,"*2,*/$00&/F0&,A*+)8$T"$*<-$*/)&"*,8@$/&L,"*($L$4*"$0*2$G,%&)(,"*
%,4*)"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"?*($*4,(,*)*4)2/$0*)*")7($*,#$0)%&,2).*(,*+>;p*$*(,*"&"/$4)*'2)2%$&0,*
.,%).b*$"")"*%,2(-/)"*%$0/)4$2/$*#,($0I,*0$,0&$2/)0*)"*)#.&%)9:$"*(,*%0W(&/,*0-0).?*)*"$0$4*($'2&()"*#$.,"*
atores do território de acordo com os preceitos do desenvolvimento sustentável.
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O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO 15

J*#)0/&0*(,*'2).*(,*"W%-.,*aa?*,*[0)"&.*&2"/&/-&-*#,.6/&%)"*#78.&%)"*($*)%$"",*K*/$00)*8)"$)()"*
$4* "&"/$4)"* ($* '2)2%&)4$2/,A* !""$"* #0,G0)4)"* #)"")0)4* )* "$0* -4)* )./$02)/&L)* K"* /0)(&%&,2)&"*
iniciativas de reforma agrária, executadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), baseadas essencialmente na desapropriação de terras pelo Estado e consequente instauração 
de assentamentos. Entre os anos de 2003 e 2011, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 
8$2$'%&,-*gPAiie*3)46.&)"*$4*/,(,*,*#)6"A

Esses números indicam que 12% do total de famílias que conseguiram acesso a terra no Brasil, 
2,*0$3$0&(,*#$06,(,?*,*'V$0)4*%,4*)#,&,*(,*5>;H?*$*<-$*,"*($4)&"*8$2$'%&R0&,"*3,0)4*)/$2(&(,"*
pela política de reforma agrária. Porém, quando se analisa o estado de Santa Catarina em particular, 
nota-se uma inversão nesses percentuais. No mesmo período, o PNCF representou 72% das 7.958 
famílias catarinenses que obtiveram terra com apoio dessas duas políticas.

O desenho operacional do PNCF divide suas ações em três modalidades: Combate a Pobreza 
Rural (CPR); Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e Nossa Primeira Terra (NPT). A tabela 
1 mostra que, no Brasil, no período entre 2013 e 2017, o CPR foi responsável por 68% do total de 
recursos destinados ao PNCF, seguido pelo CAF, com 23% e o NPT, com 9%. Ao contrário dos outros 
estados, observa-se que no Paraná e em Santa Catarina a modalidade CPR não tem expressividade 
– foram, respectivamente, apenas 10 e 6 contratos. No Rio Grande do Sul e em São Paulo não houve 
contratos nesta modalidade. Diante dessas informações, pode-se questionar porque estes estados 
)#0$"$2/)0)4*/)&"*274$0,"?*<-)2(,*W*($*%,2]$%&4$2/,*#78.&%,*<-$*"&G2&'%)/&L,*%,2/&2G$2/$*($*
famílias rurais pobres não têm acesso à terra.

Tabela 1: Contratos realizados no Brasil referente ao PNCF nos subprogramas CPR, CAF e NPT 
(janeiro de 2013 a julho de 2017)

Nº 

contratos

Vlr. Invest. Nº 

contratos

 Vlr. Invest. Nº 

contratos

 Vlr. Invest. Total 

Contratos

Total 

Investimento

MS 242  17.323.380,21 152    8.580.221,26 -                   -   394 25.903.601,47

MG 335  20.607.661,52 11      824.510,00 -                   -   346 21.432.171,52

RO 373  15.521.726,06 30    1.368.122,12 8      496.522,12 411 17.386.370,30

PR 10      679.400,00 125    7.881.671,70 52    4.084.990,00 187 12.646.061,70

SC 6      350.000,00 89    6.106.730,00 82    5.684.500,00 177 12.141.230,00

ES 134    6.670.307,07 34    2.522.314,68 4      231.060,00 172 9.423.681,75

PI 502    6.560.010,68 16      287.246,00 -                   -   518 6.847.256,68

PB 195    5.706.258,48 4      135.000,00 -                   -   199 5.841.258,48

SE 87    5.318.717,07 - -                   -   87 5.318.717,07

CE 340    5.008.957,50 - -                   -   340 5.008.957,50

RS - -                 55    3.172.397,00 28    1.674.800,00 83 4.847.197,00

RN 108    3.668.342,25 - -                   -   108 3.668.342,25

PE 99    2.930.085,13 - -                   -   99 2.930.085,13

MA 43    2.368.712,23 - -                   -   43 2.368.712,23

SP -                   -   27    1.741.000,00 7      437.500,00 34 2.178.500,00

BA 18    1.012.946,37 2        57.500,00 -                   -   20 1.070.446,37

AL 27      540.805,76 1        32.657,96 -                   -   28 573.463,72

GO -                   -   - -                   -   - -                 

RJ -                   -   - -                   -   - -                 

Total 2.519  94.267.310,33 546  32.709.370,72 181  12.609.372,12 3.246 139.586.053,17

CPR CAF NPT PNFC

UF

Fonte: Banco Central do Brasil (2017). 

Sabe-se que algumas características do estado de Santa Catarina tornam o PNCF uma política rele-
vante, com destaque para o fechamento da sua “fronteira agrícola”. Ou seja, neste estado, pratica-
mente todas as áreas rurais já são exploradas em termos produtivos ou estão destinadas à proteção 
)48&$2/).*#,0*3,09)*($*.$&A*E).*"&/-)9I,*(&'%-./)*)*,8/$29I,*($*2,L,"*&4FL$&"*0-0)&"*#)0)*)*#,.6/&%)*

15 Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas nas publicações da equipe do Lemate, referenciadas 
2,*'2).*($"/$*.&L0,*2,"*274$0,"U*h?*ie?*iO*$*XXA
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de reforma agrária que possam ser enquadrados dentro dos atuais critérios de desapropriação16.

Diferentemente de outras regiões de Santa Catarina, o Território Meio Oeste Contestado 
#,""-&* -4)* 3,0/$* #)0/&%&#)9I,* (,"* 4,L&4$2/,"* ",%&)&"* $* "&2(&%)&"* 0-0)&"?* ).W4* ($* "&G2&'%)/&L)*
presença de assentamentos da reforma agrária. Apesar disso, persistem famílias rurais pauperizadas 
,-*%,4*#,-%)*/$00)A*!""$*#78.&%,*W*(&L$0"&'%)(,?*4)"*4)0%)?*$4*$"#$%&).?*,*#$0'.*()*#,#-.)9I,*($*
origem cabocla, ou de “brasileiros”, autodenominação preferida pelos integrantes dessa etnia. Em 
muitos casos, essas famílias são compostas por pessoas que não integram algum movimento social 
ou sindical, que reivindique terras por meio da reforma agrária. Isto é, desejam ascender à terra por 
outros meios, como o crédito fundiário.

J#$")0*($""$*<-)(0,?*L$0&'%,-T"$?*$2/0$*ceeX*$*ceiX?*<-$*)#$2)"*Oen*3)46.&)"*/&2])4*"&(,*
8$2$'%&)()"*#$.,*5>;H*2,*ESB;A*B-*"$@)?*4$"4,*/$2(,*-4)*G0)2($*#,#-.)9I,*#,/$2%&).4$2/$*
demandante dessa política, somente 4% dos contratos do PNCF aprovados no estado catarinense 
ocorreram no território. Tal situação suscitou o interesse em se investigar que entraves estariam 
(&'%-./)2(,*,*)%$"",*),*5>;H*2,*ESB;A

Em primeiro lugar, constatou-se que o público com acesso ao crédito fundiário na região 
é constituído, preferencialmente, por agricultores não proprietários e minifundiários, tais como 
)00$2()/R0&,"?*#)0%$&0,"*$*'.],"*($*)G0&%-./,0$"*3)4&.&)0$"*@R*&2"/).)(,"A

Antes de continuar nessa análise sobre o PNCF no TMOC, pode-se ressaltar que, de acordo 
com o referencial teórico adotado por esta pesquisa, esse programa pode ser considerado uma 
política descentralizada do tipo Delegação Intergovernamental, Territorial e Funcional. Considera-
se relação de Delegação Intergovernamental quando é necessário assinar um contrato entre o 
governo federal e o estadual, já que o gerenciamento operacional ocorre geralmente pelos órgãos 
dos governos estaduais. É territorial porque as competências foram deslocadas da esfera federal 
governo federal e o estadual, já que o gerenciamento operacional ocorre geralmente pelos órgãos governo federal e o estadual, já que o gerenciamento operacional ocorre geralmente pelos órgãos 

para os estados, e é considerada funcional, pois as competências transferidas são delimitadas a um 
#0,G0)4)*"$/,0&).*$"#$%6'%,A*B*3)/,*($*#,""-&0$4*&2"/u2%&)"?*/)2/,*($*#)0/&%&#)9I,*",%&).?*<-)2/,*
consultivas e deliberativas – os conselhos de desenvolvimento rural dos municípios e do estado – 
)4#.&)4*,*%)0R/$0*($4,%0R/&%,*()*#,.6/&%)A*;,2/-(,?*2,*.&4&/$?*W*,*#,($0*$"/)(-).*<-$*($'2$*"$*
o programa será ou não executado, a exemplo do que acontece no Pará, no Amazonas, no Acre, 
em Roraima e no Amapá, nos quais o PNCF não vem sendo executado por não haver contrato de 
#)0%$0&)*$2/0$*,"*$"/)(,"*$*)*\2&I,*#)0)*$"")*'2).&()($A*

A partir do momento em que o poder executivo estadual assume a execução do programa, 
pode-se considerar que a descentralização passa de Intergovernamental a Extragovernamental, na 
medida em que a instância de decisão passa a uma instância de participação social –, o Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Ao analisar a dimensão social da descentralização 
do programa, observa-se, na esfera municipal, que a participação direta de sindicatos de trabalhadores 
rurais e da agricultura familiar na mobilização de famílias passíveis de acessarem o PNCF não tem 
"&(,*"-'%&$2/$*#)0)*G)0)2/&0*,*)%$"",*#.$2,*()<-$.$"*#)0)*,"*<-)&"*,*#0,G0)4)*3,&*%,2%$8&(,?*)""&4*
como não o tem sido na gestão local das instâncias de participação social. A pesquisa permitiu 
L$0&'%)0* <-$* ,"* )G$2/$"* #78.&%,"* <-$* ,#$0)%&,2).&V)4* ,* 5>;H* 2,* ESB;* "-8.&4&2)04$2/$*
dividem o público do programa em caboclos/brasileiros e em colonos de ascendência europeia, 
mas não reconhecem no primeiro grupo um público “desejável”, em condições de cumprir com a 
%,2/0)#)0/&()*'2)2%$&0)*()*#,.6/&%)A

J*(&'%-.()($*($*)%$"",*),*%0W(&/,*#,0*#)0/$*(,"*($4)2()2/$"*%)8,%.,"_80)"&.$&0,"?*<-)"$*
sempre mais pobres, é causada, sobretudo, porque os membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, instância responsável por aprovar localmente os candidatos, 
).W4* ($* )3$0&0* ,"* %0&/W0&,"* ,'%&)&"* ($* $.$G&8&.&()($* ),* #0,G0)4)?* "$.$%&,2)4* ,"* %,2"&($0)(,"*

16 Entre esses critérios está a defasada regra que estabelece os índices mínimos de produtividade da terra com base 
no Censo Agropecuário de 1975. Tal situação limita o volume de terras disponíveis para a reforma agrária em Santa 
Catarina, visto que a grande maioria de zona rural catarinense já sofreu, em alguma medida, o processo de modernização 
agrícola.
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“aptos” a realizar o pagamento do crédito. Esta seletividade ocorre também com o crédito rural e a 
assistência técnica, pois este tipo de agricultor é comumente considerado incapaz de apresentar os 
0$/,02,"*$"#$0)(,"*#$.,"*)G$2/$"*#78.&%,"*$*#$.)"*,0G)2&V)9:$"*'2)2%$&0)"?*$4*/$04,"*($*)(,9I,*($*
tecnologias e de geração de renda monetária.

Como consequência objetiva desse círculo vicioso, muitas famílias que , segundo as regras do 
PNCF, deveriam ter prioridade de participação, continuam sem apoio de uma política pública que 
lhes permita efetivo acesso à terra e a melhores condições de se reproduzir socialmente. Isto porque, 
de um lado, a maioria não se dispõe a participar dos movimentos de luta pela reforma agrária; de 
outro lado, porque os agentes responsáveis pela operacionalização do PNCF não os veem como 
#78.&%,*(,*%0W(&/,*3-2(&R0&,?*4)"*%,4,*($/$2/,0$"*-4*#$0'.*/6#&%,*()*#,.6/&%)*($*0$3,04)*)G0R0&)A

Ou seja, está claro que uma delegação de competências numa dimensão administrativa da 
descentralização, como previsto pela estratégia operacional do PNCF, tem forte efeito político-
social. Uma suposta incapacidade de cumprimento do contrato, assumida por parte dos agentes 
$* &2"/u2%&)"* ($* ($%&"I,* .,%).?* "-#.)2/)* )"* 0$G0)"* <-$* #0,#,0%&,2)4* )* -4* #78.&%,* ,'%&).4$2/$*
prioritário o acesso ao programa. A pesquisa indica que a superação desse tipo de distorção exige 
reeducação dos agentes públicos que operacionalizam as políticas públicas e a adoção de critérios 
4)&"*Y$Z6L$&"*<-)2/,*K*%,4#0,L)9I,*($*0$2()?*#,&"*"I,*3)46.&)"*<-$*/&L$0)4*4$2,"*)%$"",*),"*8$2"*
e serviços públicos e privados que lhes poderiam permitir essas comprovações. 

O elevado preço da terra representa um empecilho para que mais agricultores possam ser 
8$2$'%&)(,"?* /$2(,*$4*L&"/)*,"* /$/,"*'2)2%$&0,"*#0$L&"/,"*2)"*0$G0)"*(,*5>;HA*>,*ESB;?*$"")*
elevação se dá, em especial, devido à forte demanda dos chamados “granjeiros”, grandes e médios 
produtores de grãos (soja, milho, etc.), que estão sempre em busca de mais terras para produzir. 

Outro mecanismo estratégico é a criação de condições para que o arrendamento de terras 
atue como instrumento facilitador do acesso aos recursos fundiários, ainda que sem a transferência 
do título de propriedade da terra. O arrendamento de terras é um tema pouco estudado no Brasil, 
$4*<-$*#$"$*,*3)/,*($*#)0%$.)*"&G2&'%)/&L)*($*)G0&%-./,0$"*3)4&.&)0$"*)*-/&.&V$*30$<-$2/$4$2/$A*!"")*
forma de acesso pode ocorrer por motivações diversas, que vão além do propósito de obter áreas 
para a produção agropecuária e/ou moradia. O arrendamento pode ser empregado como porta de 
entrada para se acessar outras políticas públicas, tais como: aposentadoria rural especial, crédito 
agropecuário subsidiado, energia e habitação rural, emancipação do jovem rural com possibilidade 
de acesso a crédito, dentre outras.

No TMOC, dados preliminares obtidos por estudantes da UFSC17 indicam que uma parcela 
"&G2&'%)/&L)*($*)G0&%-./,0$"* 3)4&.&)0$"* %)/)0&2$2"$"?*8$4* &2/$G0)(,"*),"*(&"/&2/,"*4$0%)(,"*w*($*
&2"-4,"?* '2)2%&)4$2/,?* &23,04)9:$"* $* ($* /$00)"* w?* /$4* 0$%,00&(,* ),* )00$2()4$2/,* 0-0).A* E)&"*
informações contrastam com os dados apresentados pelo último Censo Agropecuário do IBGE 
(2006). Na tabela 2, observa-se que nos três municípios pesquisados pelos estudantes da UFSC, o 
arrendamento foi apresentado como recurso de acesso à terra para mais de um terço dos entrevistados. 
A principal razão para esta divergência tão grande nos valores apresentados deve-se ao fato de o 
IBGE subestimar o recurso do arrendamento. Isto ocorre porque o órgão adota uma metodologia em 
que um agricultor proprietário que arrenda terra dentro de um mesmo setor censitário é registrado 
exclusivamente como proprietário.

17 Dados provenientes de questionários aplicados pelos estudantes matriculados na disciplina curricular Vivência em 
Agricultura Familiar (VAF) dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFSC. Ressalta-se que a maioria das famílias de 
agricultores que participa da VAF encontra-se em plena capacidade produtiva e geralmente tem acesso às políticas 
públicas. Tal situação pode representar uma possível explicação para o fato de esses agricultores aumentarem os seus 
rendimentos por meio do arrendamento.
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Tabela 2: Comparação de dados referente ao arrendamento de terra em municípios de Santa Cata-
rina entre o Censo do IBGE e pesquisa da UFSC

Município de Santa Catarina
Arrendamento

(IBGE)

Arrendamento 

(UFSC)

Ouro 2,5 % 37%

Ponte Serrada 2,6% 18,8%

Vargeão 16,1% 43,9%

 Fonte: Elaborada pelos autores.

A opção de se realizar ou não o arrendamento de terras está diretamente ligada à segurança 
jurídica que dá suporte a esta decisão, bem como aos prazos legais que orientam a elaboração desse 
tipo de contrato – no Brasil, o prazo máximo dos contratos de arrendamento de terras é de três anos, 
enquanto em países como a França, é de até nove anos. Sabe-se que contratos de arrendamento de longo 
prazo estimulam os investimentos produtivos, visto que garantem maior retorno aos agricultores 
que estão explorando a terra de outros proprietários. Esta medida pode gerar, consequentemente, 
uma redução nos preços das terras, visto que mais recursos são canalizados para os investimentos 
produtivos e menos para a compra de terras.

Uma nova pesquisa está sendo efetuada no TMOC por integrantes do Lemate, com o propósito 
de conhecer com profundidade a realidade dos contratos formais e informais de arrendamento 
existentes. A ideia é analisar em que medida uma nova política de arrendamentos possa ampliar, de 
4)2$&0)*"&G2&'%)/&L)?*)*)%$""&8&.&()($*K*/$00)*)*#,#-.)9:$"*4)0G&2).&V)()"*()"*#,.6/&%)"*)/-)&"*($*
desenvolvimento rural.
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ESPECIFICIDADES SOCIOCULTURAIS E INTERFACES COM 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 18

CABOCLOS: UMA POPULAÇÃO AINDA POUCO ATENDIDA PELAS 
POLÍTICAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ESTADO

As terras que hoje correspondem ao oeste do estado de Santa Catarina, situadas entre os rios 
Iguaçu, ao norte, e Uruguai, ao sul, já eram habitadas antes da chegada dos conquistadores europeus. 
Há milhares de anos ali viviam índios kaingang, xokleng e, em menor quantidade, guaranis. O 
processo histórico relacionado a essa conquista marginalizou o acesso à terra e desestruturou o 
modo de vida tradicional dessas populações e de boa parte dos agricultores caboclos (mestiços 
de índios, negros e brancos) que habitavam a região desde meados do século XIX. Esse processo 
"$*($-*$4*3)L,0*()*$Z#.,0)9I,*Y,0$"/).*#$.)*&2(7"/0&)*4)($&0$&0)*$*()*%,.,2&V)9I,*()"*/$00)"*%,4*
agricultores de origem europeia. A Guerra do Contestado (1912 a 1916), evento histórico que dá 
nome ao território, deixou suas marcas de exclusão a um contingente expressivo de famílias do 
TMOC.

A maioria das famílias caboclas expropriadas abandonou o campo durante o processo de 
modernização da agricultura, iniciado em meados dos anos 1960. Desde então, grande parte de seus 
descendentes passou a residir em zonas periurbanas dos municípios da região, mas uma parcela 
persiste no meio rural. A partir dos anos 1980, uma parte dessa população excluída se integrou ao 
S,L&4$2/,*(,"*E0)8).])(,0$"*p-0)&"*+$4*E$00)*MS+EN*$*3,&*8$2$'%&)()*#$.)*#,.6/&%)*($*0$3,04)*
agrária. Outra porção permanece instalada em comunidades rurais; em algumas delas, a presença 
de famílias caboclas ainda é expressiva. Essas famílias vivem, em sua maioria, em situação de 
#0$%)0&$()($?*.&4&/)()*$4*"-)*0$#0,(-9I,*",%&).*$*$230$2/)2(,*(&'%-.()($"*#)0)*,*)%$"",*)*#,.6/&%)"*
#78.&%)"A*!4*G$0).?*2I,*"I,*0$%,2]$%&()"*#$.)"*B0G)2&V)9:$"*50,'""&,2)&"*JG06%,.)"* MB5JN*w*,-*
seja, pelos serviços públicos de extensão rural, bancos públicos, cooperativas, ONGs e sindicatos – 
$2<-)2/,*)G0&%-./,0$"*#0,'""&,2)&"*$?*#,0/)2/,?*$4*%,2(&9:$"*($*)(,/)0*)"*,0&$2/)9:$"*/$%2,.FG&%)"*
difundidas por essas organizações.

Normalmente, as populações caboclas são abordadas pelos estudos sobre a Guerra do 
Contestado, com destaque para as comunidades associadas aos antigos redutos envolvidos nesta 
%,2Y)G0)9I,A*>,*$2/)2/,?*2$4*/,(,"*,"*%)8,%.,"*#)0/&%&#)0)4*($""$*$L$2/,*$*4-&/,*#,-%,*"$*")8$*
sobre a história e a existência de comunidades remanescentes de caboclos que não necessariamente 
/&L$0)4* ).G-4)* .&G)9I,* %,4* ,* %,2Y&/,A* B-* "$@)?* $"")"* %,4-2&()($"* 2I,* "I,* L&"&8&.&V)()"?* 2$4*
0$%,2]$%&()"* ",%&).4$2/$A* >I,* $Z&"/$4* ()(,"* "$%-2(R0&,"* $"#$%6'%,"b* )* 4)&,0&)* (,"* )G$2/$"*
públicos que atua no meio rural não tem informações sistematizadas sobre essas comunidades.

>$"/$* %,2/$Z/,?* 8-"%,-T"$* &($2/&'%)0?* 4)#$)0* $* $.)8,0)0* -4* &2L$2/R0&,* #0$.&4&2)0* ()"*
comunidades rurais com presença de famílias de origem cabocla no TMOC. O despertar para este 
tema se deu, dentre várias razões, também ao fato de a política pública de desenvolvimento territorial do 
então Ministério do Desenvolvimento Agrário incluir no nome desse território o adjetivo “Contestado”, 
"$4*2$2]-4)*)9I,*)'04)/&L)*2,*"$2/&(,*($*&2%.-&0*,"*#0&2%&#)&"*)/,0$"*($""$*$#&"F(&,*]&"/F0&%,*$4*"-)"*
)9:$"*$?*#0&2%&#).4$2/$?*2,"*#0,@$/,"*'2)2%&)(,"A*1"/,*%)0)%/$0&V)?*2,*462&4,?*-4)*G0)2($*&2%,$0Q2%&)*%,4*
a proposta de ação dos territórios da cidadania. Ou seja, percebeu-se que as iniciativas de descentralização 
de políticas públicas existentes no TMOC pouco contribuíram para a inclusão das populações caboclas.

De forma geral, foi possível perceber a persistência de comunidades rurais com presença de famílias 
caboclas na região estudada. O quadro 6 contém os nomes das comunidades com presença de famílias caboclas 
&($2/&'%)()"*#,0*$"/)*#$"<-&")*2,*ESB;A

17 Mais informações e análises sobre esse tema podem ser obtidas na publicação da equipe do Lemate referenciadas no 
'2).*($"/$*.&L0,*2,*274$0,*cA
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Quadro 6: Municípios e comunidades com a 
presença de populações caboclas no MOC 

MUNICÍPIO COMUNIDADES Nº

Abelardo Luz Linha Embú *

Vila Araçá – PU *

Água Doce Herciliópolis 1

Vista Alegre 2

Bom Jesus Linha Bento 2

Linha Água Santa 1

Linha Passo Ferraz 4

Espólio *

Linha Narciso 3

Capinzal Alto Alegre 1

Lindemberg 4

Alto São Roque 3

Alto Residência 2

Vila União 5

Catanduvas Vera Cruz 1

Sebaldo Kunz - PU *

;]R%)0)*H0&x*T*5\ *

Vila I (E-mate Catanduv) 2

Vila II (E-mate Catanduv) 3

Coronel Martins Linha Brito 1

Linha Brum 2

Linha São Miguel 6

Linha Caliari 3

Linha Caravaggio 4

Linha Giongo 5

Linha Zanco 7

Entre Rios Linha Aparecida 1

Linha Palmeiras 7

Linha Paiol de Barro 6

Linha Limeira 4

Linha Matão 5

Linha João Veloso 3

Linha Guarani 2

Erval Velho Dadalto *

Faxinal dos Guedes Reservado *

Florestal *

Lageado dos Guedes 2

Linha Sede Ribeiro 3
Arroio Grande 1
Linha Esperinha *
Linha Três Pinheiros 4

Galvão Cohab - PU *
Sag – PU *
Linha Bom Retiro 2
Linha Novo São Paulo 3
Linha Padilha 4
Linha Santa Teresinha 5
Linha Alto Rio Martins 1
Linha Saudadinha 6

Herval D´oeste Sr. B.Jesus da Barra Verde 2
Rancho Queimado 1
Sede Belém *

MUNICÍPIO COMUNIDADES Nº

Ibicaré Linha Santo Antônio *

Ipuaçu São João 3

Samburá 2

Linha Toldo Velho 4

Linha Pinhalzinho 1

Linha São Cristóvão *

Aldeia Água Branca *

Jupiá Rodrigues *

Linha Salete 4

Linha Morro Agudo 2

Linha Pinheiro 3

Linha Chagas 1

Linha São José 5

Linha Santin 6

Lacerdópolis Linha Pato Roxo 1

São Roque 3

São Pedro 2

Encruzilhada *

Lajeado Grande Linha Nova *

Luzerna Linha Roça Grande *

Passo da Invernada *

Ouro Linha Carmelinda 1

Linha Pinheiro Baixo 2

Santa Lúcia 3
Ouro Verde Linha Quadras 2

Linha Antônio Piá 1
Linha Barreto *
Linha Formiga *

Passos Maia Lenar - PU *
Lindes Bressiani *

Ponte Serrada L.Pouso Tropeiros - PU 1
Linha Liberato 2

São Domingos Linha Lourenço 2
Linha Sto. Antônio 5
Linha Encruzilhada 1
Vila Milani 4
Linha Maratá 3
Linha Arvoredo *
Linha Rotava *

Vargeão C;)")"*()*'04)y *
Vargem Bonita Coração *

Linha Tamanduá *
Xanxerê Faxinal do Irani 1

Vila Nunes *
Almeida *
Bom Jardim *
Linha Rodrigues 2

Xaxim Vila Diadema - PU 3
São Jorge – PU 7
Cachoerinha S. José 2
Cachoer. S. Sebastião
Voltão *
Linha Anita Garibaldi 1
V. Florindo Folle (periurb) 5
Linha Ervalzinho 4
Sta. Teresinha 6
Linha 13 de Maio *

Linha Pilão de Pedra *

Fonte: elaborado pelos autores.
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B"* #,2/,"* 80)2%,"* $Z&"/$2/$"* 2)* 'G-0)* O* &23,04)4* )* .,%).&V)9I,* ()* 4)&,0* #)0/$* ()"*
%,4-2&()($"* %)8,%.)"* &($2/&'%)()"* (-0)2/$* )* #$"<-&")A* B"* 274$0,"* #0FZ&4,"* ),"* #,2/,"* ,"*
relacionam ao quadro 6, no qual as comunidades estão organizadas por município. Desse modo, 
W*#,""6L$.* ")8$0* ,* 2,4$*($* %)()* %,4-2&()($*4)0%)()*2)*'G-0)*#$.,* 274$0,*($* &($2/&'%)9I,?*
registrado na coluna “Nº” do quadro. As diferentes cores simbolizam a quantidade de famílias 
caboclas presentes em cada município e, no caso do tom acinzentado, a não obtenção de informações 
a este respeito. As cores avermelhadas, por um lado, e as esverdeadas e cinza, por outro, diferenciam 
a intensidade da pesquisa. Os municípios coloridos com tons em vermelho (17) são aqueles nos 
quais houve pesquisa de campo intensiva, enquanto naqueles realçados em tons de verde (9) e 
cinza (3) a busca por informações não foi presencial, nem exaustiva. Os gradientes de cada um dos 
tons simbolizam a quantidade de famílias de origem cabocla presentes nos respectivos municípios. 
Quanto mais acentuada a cor, maior o número de famílias.

Figura 3: Comunidades do TMOC com a presença de famílias de origem caboclaFigura 3: Comunidades do TMOC com a presença de famílias de origem cabocla

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A relação proporcional entre o esforço de pesquisa em campo e o resultado, neste caso, indica 
dois aspectos principais: i) o grau de invisibilização social dos agricultores caboclos é acentuado; e ii) 
)*#$"<-&")*)*%)4#,*W*&4#0$"%&2(6L$.*#)0)*"$*0$/0)/)0*$"")*%,2(&9I,*%,4*,*462&4,*($*%,2')8&.&()($A*
Esta situação se aproxima dos estudos franceses sobre os agricultores considerados como “não-
#0,'""&,2)&"y*#$.)"*B5J*()<-$.$*#)6"A*J*%,2%.-"I,*W*<-$*<-)2(,*"$*0$).&V)4*C$2<-$/$"*%)()"/0)&"*
exaustivas” a campo, o número desse tipo de agricultor é superior ao registrado pelas OPA.

Mesmo com os intensos processos de colonização e de modernização da agricultura, 
&2&%&)(,"?*0$"#$%/&L)4$2/$?*2,*'2).*(,*"W%-.,*a1a*$*2,"*)2,"*idhe?*$"")"*%,4-2&()($"*/0)(&%&,2)&"*
não desapareceram completamente, ainda que para boa parte delas a agricultura seja uma atividade 
secundária. A trajetória da pesquisa revelou indicativos importantes de que ainda há muito a ser 
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desvendado. Por exemplo, o número de famílias da comunidade Linha Narciso, localizada no 
município de Bom Jesus, informado em pesquisa telefônica por gestores locais, não passou de 15 
no total, das quais 10 seriam de origem cabocla. No entanto, durante a pesquisa de campo, soube-
se, por meio de uma moradora da comunidade, que existem 39 famílias no local, sendo 21 de 
origem cabocla. Outro exemplo: antes da pesquisa de campo, havia informações sobre a existência 
de apenas 47 comunidades rurais caboclas em 17 municípios; com o trabalho de campo, porém, 
os números aumentaram, respectivamente, para 109 e 26. Ou seja, a probabilidade de existir um 
274$0,*"&G2&'%)/&L)4$2/$*"-#$0&,0*($*%,4-2&()($"*0-0)&"*%)8,%.)"*&2L$2/)0&)()"*W*4-&/,*G0)2($?*
além do fato de 12 municípios do território não terem sido contemplados com consultas a campo. 
Consequentemente, a quantidade de famílias caboclas também deve ultrapassar o número levantado, 
de aproximadamente 711.

Em relação à reprodução social cabocla, percebeu-se que esses agricultores recorrem a uma 
diversidade de estratégias para criar condições para continuarem no espaço rural, na medida 
em que as principais linhas de ação dessas famílias convergem no sentido da permanência e são 
compostas por uma variedade de ofícios e relações. Entre as principais estratégias de reprodução 
social, destacam-se a agricultura de autoconsumo e de subsistência, a pluriatividade formal e 
informal, com destaque para o “trabalho refúgio” (precário), as relações de reciprocidade e a adoção 
de mecanismos que garantam o acesso ao benefício da aposentadoria rural, o que pode incluir 
%,2/0)/,"*'%/6%&,"*($*)00$2()4$2/,*$*#)0%$0&)*%,4*,-/0,"*#0,(-/,0$"*3)4&.&)0$"A

Essa suma, a pesquisa aqui apresentada, de caráter exploratório e preliminar, aponta para a 
necessidade de novas investigações sobre os caboclos do TMOC. Espera-se que às que se possam 
fazer seja posspivel tornar visível a condição de uma população muito presente no TMOC e que 
certamente necessita ser contemplada de forma mais abrangente e estratégica pelas políticas públicas 
de desenvolvimento e descentralização.

O FUTURO DO MEIO RURAL: COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES 
SOCIOCULTURAIS DOS JOVENS DO CAMPO? 

O acesso às práticas culturais e de lazer para a juventude rural, e seu papel na limitação do 
QZ,(,*0-0).?*"I,* /$4)"*)8,0()(,"*($*4)2$&0)* &2"-'%&$2/$*#$.)"*#,.6/&%)"*#78.&%)"*)/-)&"A*;,4*)*
atenção voltada a esse problema, foi efetuado, no TMOC, um estudo com foco nas políticas públicas 
de desenvolvimento rural e territorial e nas iniciativas de descentralização que visam a atender 
às expectativas de lazer e às práticas culturais dos jovens da agricultura familiar. A pesquisa de 
campo foi realizada em torno das iniciativas existentes na região da ADR Xanxerê. Para tanto, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com atores políticos locais e moradores.

Dentre as políticas analisadas nesta investigação, destacam-se o Programa Nacional Cultura 
Viva, que auxilia a instalação descentralizada de Pontos de Cultura19, assim como as políticas 
desenvolvidas pelas secretarias de cultura dos municípios e da ADR. Neste contexto, considera-
se que os Pontos de Cultura fazem parte do conjunto de ações focadas no desenvolvimento de 
zonas rurais que o governo federal disponibilizou, de forma descentralizada, no estado catarinense. 
Portanto, são ações que se integram à ótica da descentralização de políticas públicas, analisadas sob 
a luz da abordagem territorial.

Os Pontos de Cultura procuram reequilibrar a oferta cultural entre centros e periferias, entre 
rural e o urbano, ajudando a criar iniciativas para atividades culturais em zonas desfavorecidas. 

O projeto Cultura Viva busca dinamizar a criação de novas estratégias para reduzir os 

19*5,2/,"*($*;-./-0)*"I,*#0,@$/,"*'2)2%&)(,"*$*)#,&)(,"*&2"/&/-%&,2).4$2/$*#$.,*S&2&"/W0&,*()*;-./-0)*$*&4#.$4$2/)(,"*
por entidades governamentais ou não governamentais. Visam à realização de ações de impacto sociocultural nas 
comunidades, em especial nos segmentos sociais mais vulneráveis.
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elevados níveis de pobreza e as desigualdades socioeconômicas presentes no país. Vale destacar 
que foram constatadas várias semelhanças entre os métodos de algumas políticas cujo foco são 
$"#$%&'%)4$2/$*)*($"%$2/0).&V)9I,*$*,"*4W/,(,"*($"$2L,.L&(,"*2,"*5,2/,"*($*;-./-0)A*\4*$Z$4#.,*
#,($*"$0*L$0&'%)(,*2)*,#$0)%&,2).&V)9I,*(,*50,G0)4)*E$00&/F0&,"*()*;&()()2&)?*#$.,*<-).*3,0)4*
“selecionadas regiões prioritárias para o desenvolvimento de ações conjuntas entre diversos órgãos 
públicos e da sociedade civil organizada”, incentivando a colaboração entre o setor público e a 
sociedade civil organizada. Essa mesma diretriz se observa nos editais que o Programa Cultura Viva 
lançou em municípios do TMOC, e que viabilizaram a existência de dois Pontos de Cultura ligados 
ao MST: um, em Abelardo Luz e outro, em Passos Maia. No município de Xanxerê, o único Ponto de 
Cultura existente está voltado ao público urbano.

Mesmo com essas iniciativas, constatou-se uma baixa articulação entre a ADR e as políticas 
#78.&%)"*$2L,.L&()"*2)*)8,0()G$4*/$00&/,0&).*(,*G,L$02,*3$($0).A*v$0&'%)T"$?*2$""$*%)",?*30)G&.&()($*
2)* <-).&'%)9I,* $* 3)./)* ($* #0$,%-#)9I,* 2)* %,2(-9I,* ($* -4* #0,%$"",* ($* ($"%$2/0).&V)9I,* ()"*
#,.6/&%)"*%,4*)*'2).&()($*($*"$-"*8$2$36%&,"*).%)29)0$4*,"*4,0)(,0$"*(,"*$"#)9,"*0-0)&"A*5ercebe-
se, inclusive, uma ausência de conhecimento, por parte de alguns gestores ligados ao processo 
de descentralização, sobre os atores culturais e rurais dos territórios e, por consequência, de suas 
demandas nessa área. As limitações em torno da descentralização e da execução das políticas 
culturais são ainda maiores, tendo em vista que essas ações contam com menos competências locais 
e reduzidas práticas de governança na escala local.

As políticas culturais também sofrem forte tendência à centralização dos projetos executados 
$4*($/$04&2)(,"*4-2&%6#&,"* ,-* G0-#,"*($* )/,0$"* ",%&)&"* $"#$%6'%,"* w* $""$* #0,8.$4)* 3,&*4-&/,*
visível nos Pontos de Cultura analisados. A ausência de atuação da gestão municipal no campo 
é destacada em alguns discursos, evidenciando nos atores locais um sentimento de exclusão e 
esquecimento, tanto da educação, quanto da infraestrutura ou de apoio à juventude. As entidades 
que promovem iniciativas culturais, como Centros de Tradição Gaúcha e unidades do Serviço Social 
do Comércio, apesar de proporem eventos e promoverem pontualmente ações descentralizadas 
junto às comunidades rurais e em parceria com entidades locais, não são percebidas pelos moradores 
e atores locais (lideranças ou políticos) como fomentadoras de reais oportunidades para moradores 
do espaço rural de acesso à cultura e ao lazer.

Percebeu-se, entretanto, que outras iniciativas tentam incluir mais o cidadão, com o objetivo 
de promover uma descentralização democrática. Por exemplo, no município de Xanxerê, graças à sua 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura, destina-se uma porcentagem dos tributos a projetos culturais. 
Isto vem fazendo com que alguns jovens do interior tenham a oportunidade de desenvolver projetos 
distintos, como, por exemplo, a gravação de um CD de música.

Alguns municípios entraram em um processo de patrimonialização da cultura rural. Em 
Xanxerê, o Museu Municipal do Milho foi construído de maneira colaborativa com os moradores 
do campo e representa um grande atrativo. O resgate de peças aparentemente sem valor permitiu 
que uma parte dos moradores do município voltasse a sentir-se valorizada e ver-se incluída na 
constituição cultural do município. A Feira do Milho organizada nesse município reforça a 
importância do referido museu.

Em outros municípios do TMOC, esses elementos de suporte, resgate e patrimonialização 
vêm se associando a novas práticas de lazer ligadas à “redescoberta” dos espaços rurais, como a 
instalação de trilhas e a realização de caminhadas. Assim, elementos dessa nova ruralidade tornam-
se visíveis nas iniciativas relacionadas com as práticas culturais e de lazer, contando, marginalmente, 
com um processo de descentralização das políticas ligadas a esse setor.

Nesse território, alguns atores consideram que o desenvolvimento rural não pode ser 
concebido sem se considerar as peculiaridades culturais locais, sobretudo, porque se pauta em 
identidades territorialmente estabelecidas. Por isso, brotam iniciativas nos territórios, como as que 
3,0)4*,8"$0L)()"*#,0*$""$*$"/-(,?*$*<-$*LQ$4*%,2/0&8-&2(,*2)*0$($'2&9I,*(,*.-G)0*()*0-0).&()($*
no desenvolvimento geral das sociedades.
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NOVOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA A 
TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO PÚBLICA: A CRIAÇÃO DE 
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO TMOC

Em Santa Catarina, as primeiras articulações formais que envolvem os poderes públicos 
municipais remontam à década de 1960. Esse processo resultou na criação das primeiras associações de 
4-2&%6#&,"*<-$*&2/$G0)L)4*-4)*4$"4)*4&%0,00$G&I,*G$,G0R'%)A*D$"($*,*&26%&,?*$"")"*,0G)2&V)9:$"*
discutiam algumas ações de interesse mais amplo, mas fundamentalmente prestavam assessoria na 
elaboração de projetos técnicos, sobretudo na área de engenharia. A partir da década de 1980, com a 
criação da Federação Catarinense das Associações de Municípios (Fecam), as associações passaram 
)*,3$0$%$0*%-0","*($*<-).&'%)9I,*G$0$2%&).*2)"*R0$)"*($*%,2/)8&.&()($?*.$G&".)9I,?*/0&8-/)9I,?*$2/0$*
outros. Atualmente, existem 21 associações municipais, cobrindo todas as regiões e os 295 municípios 
do estado.

Como se viu nos distintos estudos desta pesquisa, os territórios apoiados pelas políticas 
públicas federais de desenvolvimento territorial constituíram-se em arranjos sem representatividade 
jurídica própria, o que limitou, em vários aspectos, a consolidação de suas iniciativas. A necessidade 
($*"$*'04)0*%,2/0)/,"*%,4*-4)*#0$3$&/-0)?*$*2I,*%,4*-4*$2/$*<-$*($*3)/,*0$#0$"$2/$*,*%,.$/&L,*
territorial, comprometeu a aplicação de vários projetos apoiados pelo Pronat e pelo PTC. Em Santa 
Catarina, as associações de municípios e as ADR também não supriram esse entrave jurídico e 
institucional. 

Para tentar contornar esse problema, em 2010, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
uniu-se ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome para apoiar a criação de 
consórcios públicos de direito público. Quando a proposta foi apresentada no Território Meio Oeste 
Contestado, apenas os municípios que integravam a Associação dos Municípios do Meio Oeste 
Catarinense (AMMOC) apostaram na criação desse novo arranjo jurídico institucional. 

B*;,2"F0%&,*578.&%,*12/$04-2&%&#).*S-./&'2).&/R0&,*(,*S$&,*B$"/$*;,2/$"/)(,*M;51SSB;N*
foi constituído em 2013, sendo composto por 13 municípios. O objetivo, de acordo com o seu estatuto, 
consiste em apoiar os municípios consorciados nas seguintes áreas: i) fortalecimento institucional; ii) 
dinamização econômica; iii) meio ambiente; iv) saúde; v) educação; vi) cultura; esporte e lazer; vii) 
assistência social, inclusão e direitos humanos e viii) segurança pública. O estatuto do CIPMMOC 
não obriga as gestões municipais a participar de todas as licitações partilhadas para aquisição de 
bens materiais ou contratação de serviços; porém, há necessidade de uma adesão mínima para 
viabilizar o seu trabalho. 

Desde que foi criado, o CPIMMOC possibilitou vantagens aos municípios nas compras 
coletivas, pelas consideráveis reduções de custos. Em 2016, o consórcio passou a prestar serviços 
relacionados ao licenciamento ambiental de impacto local. Algumas prefeituras foram atraídas pelas 
vantagens trazidas pelo consórcio na prestação de serviço de licenciamento ambiental, mas não 
participaram das licitações das compras coletivas, provavelmente para não perder o poder sobre 
a negociação na aquisição dos produtos e serviços. Isso demonstra que o processo encontra, entre 
os gestores municipais, algumas resistências que nem sempre corroboram as propostas coletivas 
apresentadas pelo CPIMMOC. Observa-se, da mesma forma que na política territorial federal, que 
,*%,2"F0%&,*#78.&%,*$230$2/)*,*($")',*($*"-#$0)0*,*#,($0*(,*%)0R/$0*4-2&%&#).&"/)*2)*%,2(-9I,*()*
gestão pública. 

No período em que esta pesquisa foi realizada, o CPIMMOC estava também trabalhando para 
estruturar na região o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA)/
+&"/$4)*\2&'%)(,*($*J/$29I,*K*+)2&()($*JG0,#$%-R0&)*M+\J+JNA*>$"/$*"$2/&(,?*,*G0)2($*($")',*
consistia em provar a mesma lei do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) em todos os municípios 
que aderiram ao consórcio. Nota-se que esta ação pode contribuir para a viabilidade econômica 
das agroindústrias familiares, uma vez que seus produtos, atestados pelo SIM, passam a dispor de 
abrigo legal para serem comercializados em todos os municípios que integram o consórcio. Apesar 
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dessas vantagens, ainda persistem entraves políticos em relação à aprovação da lei do SIM por 
algumas câmaras de vereadores, nas quais a maioria é contrária à participação do município no 
CPIMMOC. 

Este tipo de consórcio representa uma alternativa jurídica importante para viabilizar a 
descentralização das políticas públicas federais de âmbito territorial e dinamizar as ações coletivas 
intermunicipais, como demonstram as articulações de uma parcela de municípios do TMOC. 
E,()L&)?*#$04)2$%$*,*($")',*#)0)*<-$*$""$*2,L,*)00)2@,*&2"/&/-%&,2).*#,"")*G)0)2/&0*)*#)0/&%&#)9I,*
da sociedade civil em sua gestão, bem como avançar no planejamento de políticas setoriais que 
ganham mais relevância se forem aplicadas de maneira territorializada, superando o caráter 
municipalista que ainda persiste em muitas situações.





50

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto “Estudo de iniciativas de descentralização de políticas públicas voltadas ao 
($"$2L,.L&4$2/,* 0-0).* $4* +)2/)* ;)/)0&2)y?* '2)2%&)(,* #$.)* H)#$"%?* #0,%-0,-* &2L$"/&G)0* )"*
interações - ações mútuas de articulação - entre as iniciativas de descentralização estadual e federal 
na execução de políticas públicas de desenvolvimento rural no Território Meio Oeste Contestado. 
A primeira constatação é que, de maneira geral, as políticas federais e estaduais têm baixo poder de 
integração entre si. A articulação existente decorre de exigências de natureza formal, sem maiores 
preocupações de construção de arranjos institucionais que favoreçam a descentralização dos 
processos de desenvolvimento. Não obstante a importância das atuais ADR em aproximar o cidadão 
do poder público estadual, não se observou uma grande convergência de suas ações nas questões e 
2,"*($")',"*<-$*%,.,%)4*,*4$&,*0-0).*%)/)0&2$2"$*2-4*%,2/$Z/,*($*&2"$G-0)29)*$4*0$.)9I,*),*"$-*
futuro. De regra, os órgãos públicos que atuam no meio rural o fazem a partir de projetos próprios 
e baseados em estratégias pouco articuladas na ótica do desenvolvimento territorial sustentável, 
como bem demonstraram as trajetórias do Pronat e PTC no TMOC.

Por um lado, ao estudar a atuação das Secretarias de Desenvolvimento Regional, e também 
a sua recente transformação em Agências de Desenvolvimento Regional, quanto à execução e 
)0/&%-.)9I,* ($* #,.6/&%)"* #78.&%)"* ,0&$2/)()"* ),* ($"$2L,.L&4$2/,* 0-0).?* #,($T"$* )'04)0* <-$* )*
reforma administrativa, promovida pelo Poder Executivo catarinense, que criou as SDR/ADR como 
seu principal instrumento de descentralização, não conseguiu promover mudanças institucionais 
"&G2&'%)/&L)"*2,*#0,%$"",*($*/,4)()*($*($%&"I,*$*($*G$"/I,*(,*!"/)(,?*($*3,04)*)*&4#-."&,2)0*,*
desenvolvimento territorial sustentável.

Por outro lado, esta investigação constatou que, ao contrário do que preconizam alguns 
críticos, os custos administrativos das SDR/ADR não são tão elevados. Apesar da concentração 
($*#0,'""&,2)&"*'.&)(,"*)*#)0/&(,"*G,L$02&"/)"*2)"*+Dp?*)*4)&,0&)*($.)"*"$4#0$*3,&*%,4#,"/)*#,0*
quadros de carreira do Estado, o que reduz o impacto orçamentário da iniciativa. As SDR cumpriram 
o inovador papel de “Escritório Regional de Governo”, de representação do governo estadual e de 
facilitar a realização de convênios e contratos entre instituições públicas estaduais e municipais, 
ou com entidades da sociedade civil. Entretanto, são resultados tímidos e restritos a funções 
administrativas. O principal ponto de estrangulamento do modelo está no sistema de composição 
da governabilidade do poder executivo. Desde o início da experiência, o governo estadual foi 
constrangido a “ceder” o controle das SDR a parlamentares, em troca de apoio no legislativo. Isto 
,%,00$-*"$4*),*4$2,"*G)0)2/&0*,*%,4#0,4&"",*($*<-$*"$-"*G$"/,0$"*$*,-/0,"*#0,'""&,2)&"*()"*+Dp_
JDp*)#0&4,0)0&)4*"-)*L&"I,*$"/0)/WG&%)*$*"-)*%)#)%&()($*/W%2&%)*($*4,(,*)*<-).&'%)0*,*#0,%$"",*
de descentralização na ótica do desenvolvimento territorial sustentável.

J#$")0*()"*%06/&%)"*<-$*)"*+Dp_JDp*/Q4*"-"%&/)(,?*%,4*%,2"/)2/$"*4$29:$"*K*"-)*&2$'%&Q2%&)*
e atrelamento político-partidário, entende-se que a descentralização do Estado representa uma 
&2%,2/,02RL$.*/$2(Q2%&)*%,2/$4#,0u2$)A*J"*($'%&Q2%&)"*($""$*#0,%$"",?*<-$*2I,*"I,*#,-%)"?*($L$4*
ser enfrentadas com ações de capacitação de atores públicos e privados, especialmente em relação à 
arte do planejamento do desenvolvimento territorial sustentável. Ao invés de extinguir ou reduzir 
($*3,04)*$Z#0$""&L)*,*274$0,*($"")"*JGQ2%&)"?*($L$4T"$*)#0,3-2()0*$"3,09,"*<-$*)"*<-).&'<-$4*
$* &2/$2"&'<-$4* "-)"* &2/$0L$29:$"* ($* 2)/-0$V)* /$00&/,0&).A* B"* $Z$4#.,"* &2/$02)%&,2)&"* ",80$*
iniciativas semelhantes demonstram que sua consolidação está diretamente associada à apropriação 
do processo pela população local. Além disso, o tempo para que mudanças institucionais dessa 
natureza se consolidem é, no mínimo, de médio prazo.

!4* 0$.)9I,* ),* 50,2)3?* 4$0$%$* ($"/)<-$* ,*4,2/)2/$* "&G2&'%)/&L,* ($* 0$%-0","* '2)2%$&0,"*
subsidiados aplicados pela política de crédito no território. A pesquisa demonstrou a vitalidade das 
redes cooperativas de crédito existentes no TMOC, que souberam transformar as disponibilidades 
,09)4$2/R0&)"?*#0$L&"/)"*2)*#,.6/&%)?*$4*#0,@$/,"*'2)2%&)(,"*$4*.)0G)*$"%).)A*+$*,"*0$%-0","*3,0)4*
descentralizados e bem aplicados em termos de volume, interrogações surgem quando se analisam 
,*#$0'.*#0,(-/&L&"/)*(,"*'2)2%&)4$2/,"*$*)*8)&Z)*%)#&.)0&()($*()*#,.6/&%)* @-2/,*),"*#78.&%,"*($*
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baixa renda, revelando que os mais pobres do campo têm problemas de acesso, mesmo em relação 
às verbas de microcrédito do Pronaf “B”.

O baixo desempenho do PNCF no TMOC, em termos de projetos atendidos, especialmente 
quando comparados ao grande volume de emandas aprovadas nas demais regiões de Santa Catarina, 
indica também uma série de problemas relacionados à baixa integração entre órgãos responsáveis 
#$.,*)%$"",*K*#,.6/&%)A*!"")"*(&'%-.()($"*/Q4*%,4#,2$2/$"*",%&,%-./-0)&"?*L&"/,*<-$*)3$/)4*,*#78.&%,*
<-$*2I,*#)0/&%&#)*()"*0$($"*$"/)8$.$%&()"*#$.)"*#0&2%&#)&"*,0G)2&V)9:$"*#0,'""&,2)&"*)G06%,.)"*,-*
não se integra aos movimentos sociais que desencadeiam lutas pela terra no âmbito da política de 
reforma agrária. Constata-se que é justamente esse público que mais necessita do apoio do Estado 
para poder se reproduzir socialmente. O caso das populações de caboclos/brasileiros, também 
&2L$"/&G)()"*#,0*$"/)*#$"<-&")?*%,2'04)*$"/)*"&/-)9I,A

Ademais, o estudo da persistência de comunidades rurais com presença de famílias de 
origem cabocla deixou claro que um processo de descentralização administrativa que a busque 
incluir passa pela continuidade do inventário e do mapeamento aqui iniciados, bem como de 
uma nova etapa de investigação que inclua a micro-história dessas comunidades. Também se 
faz necessária a caracterização das principais estratégias de reprodução social dessas famílias, 
com ênfase na observação de suas formas particulares de se relacionar com as pessoas e com o 
restante da natureza. Olhares atenciosos para esse grupo étnico a este respeito certamente trarão 
à tona elementos relevantes para os debates sobre desenvolvimento territorial e políticas públicas 
$"#$%6'%)"*$*#)0/&%&#)/&L)"A*p)%&,%62&,*"$4$.])2/$*#,($*"$0*)(,/)(,*$4*0$.)9I,*),"*#,L,"*&2(6G$2)"*
existentes no Território, os quais foram desconsiderados nas ações das políticas públicas de caráter 
territorial.

Ao analisar as políticas federais e estaduais de desenvolvimento rural e os processos de 
descentralização correlacionados, não se podem ignorar as políticas de cunho sociocultural. A 
"&/-)9I,*(,"*@,L$2"*0-0)&"*(,*ESB;*/$4*0$.)9I,*(&0$/)*%,4*)*"-"/$2/)8&.&()($*$*)*<-).&'%)9I,*(,*
($"$2L,.L&4$2/,*(,"* /$00&/F0&,"A*J*%-./-0)*W*-4*0$%-0",* /$00&/,0&).* $"#$%6'%,*(,*4$&,* 0-0).*<-$*
deve ser mais valorizado nas pesquisas e pelos próprios atores.

Apesar dos seus limites, acredita-se que este projeto tenha alcançado boa parte dos 
propósitos, como demonstra a produção acadêmica gerada durante a pesquisa. Tais produtos, 
0$3$0$2%&)(,"*),*'2).*($"/)*#-8.&%)9I,?*0$L$.)4*&2/$0$""$"*$"#$%6'%,"*($*"$-"*)-/,0$"?*4)"*/)48W4*
uma preocupação em valorizar o olhar multidisciplinar dos processos em análise, bem como os 
“achados” com que a equipe de pesquisadores, por vezes, se deparou ao longo da investigação. Este 
foi o caso dos arrendamentos de terra, fenômeno antigo para quem pesquisa questões fundiárias, 
4)"*<-$*)""-4$*2,L)"*0,-#)G$2"*2,*ESB;?*/$2(,*$4*L&"/)*)*&2/$2"&'%)9I,*(,*#0,%$"",*#0,(-/&L,?*
o envelhecimento populacional e outros elementos a serem deslindados.

5,0*'4?*)*$Z#$0&Q2%&)*()*%0&)9I,*($*%,2"F0%&,"* &2/$04-2&%&#)&"*)#,2/)*#)0)*-4)*#,""6L$.*
continuidade de ações de desenvolvimento territorial, não obstante a desestruturação recente das 
políticas públicas federais que adotaram esse enfoque. Sua presença tem viabilizado a execução 
($*-4)*"W0&$*($*#,.6/&%)"*#78.&%)"*$*($*)9:$"* %,.$/&L)"*$4*(&L$0")"*R0$)"?*8$2$'%&)2(,*(&L$0","*
municípios do território. Esta iniciativa certamente merece novos estudos, especialmente no que 
concerne ao seu potencial para contornar os gargalos observados nas políticas de desenvolvimento 
/$00&/,0&).?*<-$*$"8)00)4*2,"*.&4&/$"*()*.$G&".)9I,*3$($0)/&L)*(,*#)6"*$*2)"*(&'%-.()($"*($*L&)8&.&V)0*
recursos para ações de cunho territorial que envolvem o poder público municipal.
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SIGLAS UTILIZADAS

ADR - Agência de Desenvolvimento Regional

AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani

AMMOC - Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

AMNOROESTE - Associação dos Municípios do Noroeste Catarinense

AMTMOC - Associação dos Municípios do Meio Oeste Contestado

BCB - Banco Central do Brasil

CAF - Consolidação da Agricultura Familiar

CPR - Combate a Pobreza Rural

CDR - Conselhos de Desenvolvimento Regional

CMN - Conselho Monetário Nacional

CNPq - ;,2"$.],*>)%&,2).*($*D$"$2L,.L&4$2/,*;&$2/6'%,*$*E$%2,.FG&%,

;51SSB;*T*;,2"F0%&,*578.&%,*12/$04-2&%&#).*S-./&'2).&/R0&,*(,*S$&,*B$"/$*;,2/$"/)(,

CRG - Conselho Regional de Governo

Desenvesc - Conselho Estadual de Desenvolvimento

Deinfra - Superintendência Regional do Departamento Estadual de Infraestrutura

Epagri - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Fapesc - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina

Fetraf - Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar

Fecam - Federação Catarinense das Associações de Municípios

Ha - Hectare

1[f!*T*12"/&/-/,*[0)"&.$&0,*($*f$,G0)')*$*!"/)/6"/&%)

Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

LEMATE - Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território

MCR/BCB - Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil

MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

NPT - Nossa Primeira Terra

B5J*T*B0G)2&V)9:$"*50,'""&,2)&"*JG06%,.)"

PDR - Planos de Desenvolvimento Regional

PNCF - Programa Nacional de Crédito Fundiário

Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
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Pronat - Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

PTC - Programa Territórios da Cidadania

SDR -  Secretaria de Desenvolvimento Regional

SEAD - Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário

SIM - Sistema de Inspeção Municipal

SISBI-POA - Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal

+\J+J*T*+&"/$4)*\2&'%)(,*($*J/$29I,*K*+)2&()($*JG0,#$%-R0&)

SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural

TMOC - Território Meio-Oeste Contestado




