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RESUMO 

 
A evolução de políticas públicas na esfera rural, anteriormente desenvolvida 
pelo Ministério da Agricultura, passando para o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e ganhando prioridade na agenda do governo a partir do mandato do 
ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva ao incorporar no Ministério da Casa Civil 
a política pública dos Territórios da Cidadania, demonstra o retorno da 
importância da esfera rural brasileira e de sua população para o 
desenvolvimento real do país. Tendo a certeza de que a política pública hoje, 
gerida pelo Ministério da Casa Civil, apresenta um histórico evolutivo e que 
desde o final da década de 90 já priorizava como ação estratégica a gestão 
social como pressuposto para uma atuação do Estado pautado por ações e 
critérios republicanos, foi realizado um levantamento de algumas explicações 
que apontam a mudança da ação estatal para uma gestão que incorpora a 
população como um agente importante para o alcance das metas 
preestabelecidas pelo Estado. Sabendo da real importância do aspecto 
histórico para a evolução das políticas públicas, este estudo resgatou o 
Programa Nacional de Fortalecimento Familiar (PRONAF) como objeto de 
investigação, já que tal política apresenta-se como um grande marco para o 
desenvolvimento da gestão social nas políticas públicas territoriais. Foi 
realizada então uma análise de conteúdo de (4) relatórios institucionais que 
cobrem (4) estados e mais ou menos 100 municípios para evidenciar se as 
mudanças preconizadas pela atuação do conceito da gestão social estão 
efetivamente mudando a cultura política do país. O foco para verificação da 
presente questão ocorre a partir da análise dos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural (CMDR). As constatações feitas a partir dos relatórios e 
interpretadas através das categorias trabalhadas no presente estudo 
demonstram que a realidade social brasileira ainda apresenta fragilidades 
advindas da formação social do país, apresentando-se como verdadeiros 
obstáculos para a efetivação do interesse coletivo e para a consolidação de um 
Estado brasileiro efetivamente republicano. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial. Gestão Social. Formação Social 
Brasileira. 
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ABSTRACT 

The evolution of public policies in the rural sphere, previously developed by the 
Ministry of Agriculture, passing to the Ministry of Agrarian Development and 
gaining priority in government agenda from the term of former President Luis 
Inacio Lula da Silva to incorporate into Ministry of Civil House public policy of 
the Territories of Citizenship, shows the return of importance of the Brazilian 
rural sphere and its population to the actual development of the country. Making 
sure that public policy now managed by the Ministry of Civil House presents a 
history and evolution since the late 90's and has prioritized the strategic action 
social ownership as a prerequisite for state action and actions guided by criteria 
republicans, was a survey of some explanations that point to change the action 
for state management that incorporates the population as an important agent for 
the range of pre-set targets by the state. Knowing the real importance of the 
historical aspect to the development of public policy, this study rescued the 
National Program for Strengthening Family (PRONAF) as the object of 
research, since such a policy is presented as a great milestone for the 
development of social management in public policy authorities. Was conducted 
then, a content analysis (4) institutional reports covering (4) states and more or 
least 100 municipalities to show if the changes advocated by action of the 
concept of social management are effectively changing the political culture of 
the country. The focus for verification of this question is based on the analysis 
of the Municipal Councils for Rural Development (CMDR). The findings from the 
reports and interpreted through the categories worked in the present study 
show that the brazilian social reality still presents weaknesses arising from our 
brazilian society, presenting themselves as true obstacles to the realization of 
collective interests and the consolidation of a Brazilian state Republican 
effectively. 

 

Key-words:  Territorial development. Social Management. Brazilian Social 
Formation. 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

 O centro de poder político, econômico e social modifica-se a partir da 

década de 30. As crises econômicas de 1929, oriundas de uma desvalorização 

da safra do café e de inúmeros conflitos entre setores da oligarquia e do 

exército, demonstravam o momento histórico definitivo da mudança da matriz 

econômica do país, passando do modelo agropecuário para o da esfera da 

industrialização. As consequências das mudanças de paradigmas no cenário 

brasileiro acabam por propiciar a revolução de 1930. 

 Com a consolidação de alguns ideais propugnados por uma nova classe 

hegemônica, um novo tipo de Estado nasce após 1930. Getúlio Vargas e a 

oligarquia gaúcha simbolizavam o novo governo e uma nova fase política do 

país. 

 O Estado getulista diferencia-se do Estado oligárquico não apenas pela 

centralização e pelo maior grau de autonomia, mas também por outros 

elementos, tais como: 1) a atuação econômica voltada gradativamente para os 

objetivos de promover a industrialização; 2) a atuação social tendente a dar 

algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, incorporando-os, a seguir, a 

uma aliança das classes promovidas pelo poder estatal e; 3) o papel central 

atribuído às Forças Armadas – em especial ao exército – como suporte da 

criação de uma indústria de base e, sobretudo, como fator de garantia da 

ordem interna (FAUSTO, 2000). 

 Se, por um lado, imagina-se um novo cenário sociopolítico a partir da 

ascensão de novos atores na esfera política do país, por outro se constata que 

o poder do tipo oligárquico, baseado na força dos Estados, perde terreno, mas 

não desaparece. Ou seja, as mudanças em cursos não significaram que as 

oligarquias tenham desaparecido, nem que o padrão de relações sociopolíticas 

baseado na troca de favores e na invasão do privado na esfera pública 

deixasse de existir. O que mudou é que agora era a indústria e o modelo 

citadino que predominavam nas relações sociais, econômicas e políticas, o 

campo e a agricultura ficaram relegados a um segundo plano sendo foco de 

políticas pontuais ao longo do tempo. 

 A década de 30 no atual estudo inscreve-se como um período histórico 

que conjuga ruptura com continuidade.  É nesse mesmo período histórico, por 
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outro lado, que se verifica um processo de construção de um “novo” país a 

partir de três grandes obras das ciências sociais brasileira, que resgatam o 

passado e demonstram quais os caminhos deveriam ser trilhados para a 

construção de uma nação mais republicana. 

 Como aponta Antonio Candido, Casa-grande e Senzala, de Gilberto 

Freyre; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil 

Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, surgidos nesta mesma década, irão se 

impor como “livros chaves que exprimem a mentalidade ligada ao sopro de 

radicalismo intelectual e análise social que eclodiu depois da revolução de 

1930 e não foi, apesar de tudo, abafado pelo Estado Novo”. (CANDIDO, 2004, 

p.09). 

 Esses três trabalhos conjugam o modelo agrário e todas as suas 

ramificações e mazelas sociais com o novo modelo urbano industrial 

imaginado, ora como caminho para a solidificação de um Estado moderno e 

republicano, ora como um prolongamento natural das forças oriundas do 

campo. A despeito da diversidade que marcará a obra desses três pensadores, 

todos encarnam a face da renovação do pensamento dos anos de 1930 e 

demonstram ainda hoje a importância de seus estudos e reflexões. 

 Sabendo da qualidade desses três autores, o trabalho acaba por utilizar-

se deste subsídio teórico, utilizando-se destas obras para compreender as 

ideias como o lugar social de qualquer ação pública, tendo por finalidade 

entender o movimento geral da sociedade brasileira (BASTOS, 2002). Sendo 

assim, esse estudo resgata alguns conceitos advindos dessas obras 

acadêmicas, analisando contemporaneamente o caráter participativo e 

inclusivo da primeira política pública de desenvolvimento territorial brasileiro 

após a constituinte de 1988: o Programa Nacional de Agricultura Familiar 

(PRONAF). 

 A busca por essa política pública como foco de análise perpassa alguns 

motivos: 1) a importância do resgate realizado pelos atuais governos em 

restaurar a importância da esfera rural no desenvolvimento do país; 2) da 

presente política pública ser a primeira a fundamentar uma nova lógica de 

elaboração e execução das ações realizadas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), calcadas em um novo conceito: o da gestão 

social; 3) por ser um tema estudado e analisado no Programa de Estudos em 
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Gestão Social (PEGS) da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas (Ebape) da Fundação Getulio Vargas (FGV) ao qual estou inserido 

e; 4) na possibilidade de resgatar conceitos clássicos em uma ação pública 

contemporânea. 

 Ao apresentar essas motivações para a realização do trabalho, o 

processo de construção se realiza a partir de seis partes: Parte 1 – Introdução; 

Parte 2 – A presença do passado: a importância dos escritos da “geração de 

30” na contemporaneidade; Parte 3 – A administração pública brasileira no 

presente e o desleixo com o passado: a importância dada à gestão social nas 

políticas de desenvolvimento territorial; Parte 4 – Metodologia; Parte 5 – 

Análise dos dados e Parte 6 – Considerações finais. 

 Na segunda parte do trabalho, todas as principais reflexões realizadas, 

respectivamente por: Gilberto Freyre; Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado 

Júnior são expostas. A intenção original desta parte do trabalho é a de 

apresentar todo o processo de elaboração intelectual destes autores. Ao 

realizar essa construção teórica tenho também o objetivo de expor o passado 

brasileiro, ressaltando a interpretação da formação social do país realizada na 

década de 30 como ações ainda presentes na realidade social e política do 

Brasil. 

 O trabalho tem a intenção de estabelecer uma relação de unidade de 

contrários entre o passado e o presente ao refletir sobre a atuação do Estado, 

suas respectivas políticas públicas e os interesses da sociedade. Sendo assim, 

o segundo capítulo, tem como foco o presente. Nesta parte do trabalho, 

exponho toda a nova lógica que passa a movimentar as ações do poder público 

brasileiro, principalmente a partir da Constituição de 1988, que acaba por impor 

ao Estado brasileiro a incorporação de características republicanas nas ações 

públicas, tais como: inclusão, participação e interesse coletivo. Apresento 

também neste capítulo a importância da gestão social para a efetivação de 

processos mais republicanos a partir da política pública que será analisada, 

finalizando minha abordagem. Sendo assim, exponho o processo evolutivo das 

políticas territoriais brasileiras, demonstrando que desde o PRONAF as ações 

do MDA se pautam pelo conceito de gestão social como uma ação estratégica 

em seus respectivos marcos normativos, já que evidenciam a importância dos 
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arranjos institucionais participativos na elaboração e execução de suas 

políticas públicas. 

 Tendo a compreensão de que todo o estudo que se pretende dialético 

precisa apresentar como características uma tese (Parte 2 – a importância do 

passado brasileiro), uma antítese (Parte 3 – o desleixo do presente com as 

fragilidades advindas da formação social brasileira) e uma síntese (Partes 4 e 5 

– a análise focalizada da primeira política pública territorial após a constituinte 

de 1988, que enfatiza a importância dos arranjos institucionais participativos e 

assim, por conseguinte, da gestão social), ressalto que a motivação inicial do 

trabalho veio da necessidade de responder a seguinte questão: como é 

possível a concepção de um programa, como o PRONAF e as demais políticas 

territoriais que preconizam em seus marcos normativos a gestão e o controle 

social, em uma sociedade que ainda apresenta, em suas relações sociais, 

comportamentos de uma formação social antagônica ao republicanismo? 

 Tendo a finalidade de responder a esta indagação, o trabalho realizou a 

análise de conteúdo de (4) quatro relatórios institucionais que avaliam 

exclusivamente a atuação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural (CMDR), já que a política do PRONAF caracteriza-se como a gênese de 

todas as outras políticas posteriores após a Constituição de 1988 e é a única a 

apresentar documentos institucionais de avaliação das mais diferentes 

localidades onde o Programa atua. A análise dos relatórios foi realizada a partir 

de categorias que remontam o referencial teórico dos autores aqui trabalhados 

na segunda parte, complementadas pela análise documental do Programa. 

 A proposta do trabalho tem a intenção de refletir, à luz das obras da 

“geração de 30”, as fragilidades da formação social brasileira como causas 

ainda vigentes na relação entre a sociedade e o Estado, enfraquecendo a 

execução de políticas públicas de caráter mais participativo e republicano. 

 Refletindo-se sobre os entraves que impedem o desenvolvimento de um 

Estado brasileiro com características mais republicanas – como preconiza o 

conceito de gestão social, aqui estudado e analisado (TENÓRIO, 1998; 2007) – 

o atual trabalho ressalta a inovação de comungar referências clássicas das 

ciências sociais brasileiras para avaliação de políticas públicas 

contemporâneas, salientando que, ao abordar e estudar um programa de 
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desenvolvimento territorial como o PRONAF, é necessário a incorporação de 

estudos interdisciplinares. 

 Este trabalho tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento das 

práticas defendidas pelo conceito de gestão social (TENÓRIO, 1998), 

acreditando que tais ações são as respostas necessárias para o 

desenvolvimento de uma sociedade brasileira regida por princípios 

republicanos. Para isso, nada melhor que refletir a partir da política pública que 

iniciou todo o movimento de políticas de desenvolvimento territorial após a 

Constituição de 1988 e que hoje, tem como meta o beneficiamento de 120 

territórios, de quase dois mil municípios e de melhoria da qualidade de vida 

para milhares de famílias rurais. 

 

1.1 Objetivos do Estudo. 

 
 O objetivo geral deste trabalho é analisar quais foram as fragilidades e 

entraves advindos da formação social brasileira que impediram a realização e 

implementação da gestão e do controle social no Programa Nacional de 

Agricultura Familiar (PRONAF), gerando, consequentemente, o distanciamento 

de um Estado regido por ações republicanas.  

Em relação aos objetivos específicos, pretende-se:  

• Analisar e explicitar o marco teórico do PRONAF e suas implicações nas 

demais políticas públicas territoriais que a sucederam, compreendendo 

suas dimensões inovadoras, dando ênfase prioritariamente aos 

conceitos de gestão e controle social que inscrevem-se de maneira mais 

clara na atuação dos arranjos institucionais deliberativos (no caso do 

presente estudo: os CMDRs); 

• Expor a partir de três categorias e das três linhas epistemológicas 

trabalhadas pelos “intérpretes do Brasil”, alguns comportamentos que 

ainda hoje demonstram a relação de antagonismo da formação social 

brasileira frente ao conceito de gestão e controle social, a partir de 

estudos institucionais do PRONAF. 
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1.2 Hipóteses. 

 
 O trabalho propõe a discussão de (3) três hipóteses, relacionadas ao 

marco teórico que consolida quase todos os Programas de Desenvolvimento 

Territorial brasileiro a partir de 1999. Utilizo a análise de conteúdo de alguns 

relatórios avaliativos do primeiro desses Programas para refletir sobre a real 

efetivação da gestão e do controle social defendidos pelo MDA, a partir dos 

arranjos institucionais deliberativos e consultivos (no caso deste trabalho: o 

CMDR), levando em consideração que a formação social brasileira marcou e 

prejudicou o desenvolvimento da política pública pautados pelo republicanismo 

então imaginado. Sendo assim, parto de alguns pressupostos: 

1. Os marcos teóricos que orientam os Programas de Agricultura 

Familiar, frente aos antigos modelos de sociabilidade e interação 

entre os indivíduos residentes nas localidades atendidas, não 

dispõem de uma análise sócio-histórica que oriente e previna desvios 

dos instrumentos da política pública executada em benefício 

exclusivo de interesses particulares; 

2. Não há por parte dos executores do Programa um real detalhamento 

e explicação às pessoas atingidas pela política pública da 

importância e funcionalidade da gestão e do controle social, que se 

caracterizam pela presença dos arranjos institucionais deliberativos 

nos programas de desenvolvimento territorial (CMDRs no caso do 

presente estudo) para o alcance das metas traçadas; 

3. A falta de políticas públicas integradas e constantemente avaliadas 

enfraquece o combate aos resquícios de poderes oligárquicos locais 

e a subserviência de seus habitantes que, anteriormente a ascensão 

do Programa, não percebiam a ação do Estado como promotor de 

desenvolvimento para suas vidas. 
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2. A PRESENÇA DO PASSADO: A IMPORTÂNCIA DOS ESCRITO S DA 
“GERAÇÃO DE 30” NA CONTEMPORANEIDADE 1. 
 

 Este capítulo tem a intenção de reafirmar alguns dos conceitos e 

pressupostos trabalhados pelos três grandes intelectuais da “geração de 30”. A 

estrutura de organização deste tópico parte das datas de publicação das obras 

consideradas por Antonio Cândido (2004) como sinônimo da melhor 

interpretação da realidade social brasileira. 

 Sendo assim, inicia-se a reflexão sobre esses três grandes autores das 

ciências sociais brasileiras a partir da obra Casa-grande e Senzala (seção 2.1), 

publicada em 1933 por Gilberto Freyre que aponta as relações sociais e de 

subserviência ocorridas nessas duas esferas domésticas de convivência. 

Posteriormente, ressalta-se a importância da análise de Sérgio Buarque de 

Holanda em Raízes do Brasil (seção 2.2) que, publicado em 1936, fará um 

contraponto com as análises realizadas nos estudos de Gilberto Freyre e 

demonstrará o caráter de aparente “cordialidade”. Finalmente, encerra-se este 

tópico com a análise de Caio Prado Júnior que, em 1942, publica Formação do 

Brasil Contemporâneo (seção 2.3), que evidenciará a relação de luta de 

classes presentes na historiografia brasileira, onde as classes menos 

favorecidas são, quase sempre, destronadas de sua possibilidade de 

mobilidade social. 

 Em todas as seções deste tópico foi realizada a interface de outras 

obras desses autores e de outros estudiosos sobre os conceitos aqui 

trabalhados, as reflexões não ficaram presas aos conteúdos dos livros acima 

mencionados, os conceitos trabalhados nestes livros extrapolam e se 

desenvolvem para outras obras contemporâneas que também apresentam sua 

importância para a construção teórica aqui realizada. Há também a 

constatação de que não será possível discutir com profundidade as obras 

desses três autores, já que são inúmeros os conceitos e desdobramentos 

teóricos já realizados, e ainda por fazer, da grande quantidade de escritos e 

reflexões deixadas nelas. O intuito deste trabalho é a de abordar seus 

principais argumentos, subsidiando as análises que aqui serão realizadas e 

                                                 
1 Partes deste capítulo encontram-se publicados nos Anais do Seminário do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense em 2010. 
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principalmente, demonstrar a atualidade de algumas reflexões realizadas por 

esses autores. 

 

2.1. Gilberto Freyre: o intelectual dual 2. 

 

 Freyre através de suas obras, Casa-grande e Senzala de 1933, 

Sobrados e Mucambos de 1936 e Ordem e Progresso de 19593, pode ser 

considerado como o preâmbulo teórico-analítico de toda a produção gerada 

dos autores da década de 30. Talvez por seu estilo de narrativa e de sua 

interpretação culturalista acerca dos fenômenos da formação brasileira – 

influenciado pelo seu grande mentor acadêmico Franz Boas – este autor tenha 

sido ao longo do tempo adjetivado como genial e também como sutilmente 

conservador.  

 Freyre marca a sociologia brasileira pela extrema importância dada à 

linguagem em seus textos, fato constatado a partir da sobrevivência de suas 

obras no decorrer do tempo. Seus estudos e percepções sobre a formação da 

sociedade brasileira a partir de uma esfera social baseado no patriarcalismo o 

colocam próximo da filosofia da linguagem, proposta por Karl Vossler (1977) e 

outros pensadores da Escola de Munique. A grande tríade analítica da 

sociedade patriarcal de Freyre tem como métodos de estudo uma abordagem 

de história cultural que põe em relevo o caráter analítico, descritivo e 

explicativo dos fenômenos histórico-culturais. Sendo assim, a sociedade 

patriarcal descrita por Freyre será interpretada como uma história cultural que 

se relaciona com a história da linguagem, das crenças e costumes brasileiros. 

 Seus livros, em especial Casa-grande e Senzala (2005), tentaram 

observar um Brasil sob o signo da multiplicidade, demonstrando que a forte 

“mistura” étnica ocorrida com o povo brasileiro a partir da colonização 

portuguesa trazem de especial para o país o belo, o vigor, a cor, a luz, o cheiro, 

o sabor. Ou seja, o Brasil sendo o resultado do cruzamento de várias 

                                                 
2 Toda esta seção está publicada nos Anais da Associação Latina Americana de Sociologia 
(ALAS 2011) que aconteceu no mês de Setembro na Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). 
3 Essas três obras de Gilberto Freyre representam o conjunto da introdução à história da 
sociedade patriarcal no Brasil.  
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influências culturais, que possibilita à “nossa gente” algo original, único, a ser 

exemplo para o mundo. 

 Se por um lado, Freyre valorizava e exaltava através de sua escrita os 

potenciais advindos da colonização portuguesa, por outro interpretava os 

conflitos oriundos da estrutura econômica no Brasil, fundamentados no regime 

da grande propriedade, do trabalho escravo e na produção para o mercado 

externo como condicionantes de uma nação constituída a partir de uma 

sociedade aristocrática e bipolarizada entre senhores e escravos. Para este 

autor, as dualidades constatadas a partir das estruturas sociais advindas da 

colonização ibérica se apresentavam mais como uma relação de 

complementaridade do que de contrariedade ou disputa. 

 Não há ingenuidade por parte de Freyre em imaginar que a sociedade 

patriarcal fosse uma sociedade estática e estável. Os arranjos sociais 

estabelecidos entre os senhores e escravos, entre ricos e pobres e no seio de 

outras famílias que disputavam prestígio e poder estabelecia uma série de 

interesses em confronto, que não passaram despercebidos ao seu olhar atento. 

Entretanto, para Freyre, todas as disputas oriundas desta sociedade patriarcal 

não enfraqueciam sua tese central: a da capacidade harmonizadora de seu 

povo. 

 Seguramente que a análise realizada sobre as relações econômicas da 

colonização brasileira não o desviarão de sua interpretação sobre a casa-

grande e a senzala. A partir de seu próprio conhecimento oriundo da realidade 

pernambucana, do nordeste brasileiro de onde provinha, Freyre enfatizará o 

caráter cordial4 presente na relação entre o senhor e o escravo: 

Casa-grande e senzala parecem na pintura formar um conjunto 
harmônico, a mesma integração que Gilberto Freyre enfatizaria 
na apresentação de suas idéias, onde a violência da dominação 
escravocrata é substituída pelas relações pessoais entre 
dominadores e dominados, suavizadas pelo intercurso sexual.  
Nesse contexto bipolarizado, advertia Freyre, a miscigenação 
corrigira a distância social. Entre a fachada social e o cotidiano 
da vida, o quadro se invertia. (PESAVENTO, 2004, p.183). 

 

                                                 
4 A expressão cordial utilizada não se assemelha em nada ao significado empregado por 
Sérgio Buarque de Holanda ao estabelecer sua tipologia do homem aristocrático brasileiro, 
como se verificará mais adiante. No presente texto, esta palavra tem o intuito morfológico de 
demonstrar a relação de intimidade e afetividade existentes entre senhores e escravos no 
espaço da Casa Grande e da Senzala. 
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 O autor pretende apresentar como argumentação a existência de um 

Brasil, que a partir de suas heranças lusitanas adquiriu características positivas 

e extremamente originais que o distingue de todos os outros países 

colonizados, já que o torna o único país a dar exemplo bem-sucedido de 

integração racial. Ao contrário do que se observará em Sérgio Buarque de 

Holanda, o autor resgata a importância e qualidade das raízes lusas, 

conciliando o Brasil com seu passado e acreditando que a partir deste 

comportamento social se poderá semear um presente capaz de produzir no 

futuro a consolidação de uma sociedade mais promissora para todo o povo 

brasileiro. 

 A partir da organização social interna e de sua interpretação sobre a 

integração racial presente nas casas-grandes e nos sobrados, essas 

habitações adquirirão uma espécie de microcosmos, interpretados por Freyre, 

como um espectro reduzido das relações sociais e de poder que era tecido 

pelos diferentes grupos na sociedade brasileira da época.  

 A articulação oriunda destes espaços rurais, a partir da relação entre 

brancos e negros, iniciada a partir da presença constante de portugueses na 

figura do “sinhozinho” e de sua família, é o que propiciará, na visão do autor, o 

comportamento social diferenciador em relação às outras colonizações. Ou 

seja, o povo brasileiro, a partir desta marca identitária, conseguirá manter um 

equilíbrio entre visões individualistas e coletivistas, sempre se pautando por 

ações de harmonia e contemporização, já que a integração racial faz parte da 

identidade social do país. 

[...] importância cada vez maior para os povos modernos – o da 
mestiçagem, o das relações de europeus com pretos, pardos, 
amarelos – uma atitude distintamente, tipicamente, 
caracteristicamente portuguesa, ou melhor lusobrasileira, luso-
asiática, luso-africana, que nos torna uma unidade psicológica e 
de cultura fundada sobre um dos acontecimentos, talvez se 
possa dizer, sobre uma das soluções humanas de ordem 
biológica e ao mesmo tempo social, mais significativas do nosso 
tempo: a democracia social através da mistura de raças. 
(FREYRE, 1938, p.14) 

 
 Essa integração, característica do povo brasileiro, tem como gênese as 

influências ibéricas, no caso: o homem português. A ausência de consciência 

de raça, seu comportamento cosmopolita e plástico marcam, para Freyre, a 

formação social brasileira. 
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 O português que chega para colonizar o país é predisposto a uma 

colonização híbrida e escravocrata, já que carrega em seu sangue a influência 

étnica africana, moura, das marcas do ar quente e oleoso das terras da savana 

(FREYRE, 2005). 

A singular predisposição do português para a colonização 
híbrida e escravocrata dos trópicos, explica-a em grande parte o 
seu passado étnico, ou antes cultural, de povo indefinido entre a 
Europa e a África. Nem intransigentemente de uma nem de 
outra, mas das duas. A influência africana fervendo sob a 
européia e dando um acre requei-me à vida sexual, à 
alimentação, à religião; o sangue mouro ou negro correndo por 
uma grande população brancarana quando não predominando 
em regiões ainda hoje de gente escura; o ar da África, um ar 
quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de 
cultura as durezas germânicas; corrompendo a rigidez moral e 
doutrinária da Igreja medieval; tirando os ossos ao cristianismo, 
ao feudalismo, a arquitetura gótica, a disciplina canônica, ao 
direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo. A Europa 
reinando mas sem governar, governando antes a África. 
(FREYRE, 2005, p.66). 

 
 O que se verificará a partir das abordagens culturalistas de Freyre é a 

sua preocupação com a formação da sociedade brasileira e de suas 

respectivas implicações para uma possível transformação. Procurando analisar 

e demonstrar a evolução linear da sociedade patriarcal, suas obras destacarão 

de forma velada as divergências e as contestações oriundas dessa sociedade, 

e o caráter harmônico, integrador e por vezes licencioso entre o branco, o 

negro e o índio. 

 Na interpretação de Freyre, o povo brasileiro se origina a partir da 

perspectiva licenciosa das três raças que, no Brasil, não demonstram terem 

apresentado maiores problemas para se fundirem. Ou seja, a mistura de raças 

parece ter servido como atrativo sexual mais forte perante as exigências legais 

e racionais de união entre indivíduos de origens tão diferentes. A partir desta 

atitude que era tão comum principalmente aos homens portugueses, origina-se 

a cultura particular brasileira que traz consigo características de cordialidade, 

de leveza e de tolerância. Sendo assim, na argumentação teórica exposta por 

Freyre verifica-se a intensa atividade sexual entre os habitantes como 

explicação e gênese do comportamento do homem brasileiro. 

O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase 
intoxicação sexual. O europeu saltava em terra escorregando 
em índia nua; os próprios padres da Companhia precisavam 
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descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos 
clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. 
As mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as 
mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses que 
supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um 
caco de espelho. (FREYRE, 2005, p. 60). 

 
 É preciso ressaltar que a defesa e a exaltação feita pelo autor sobre a 

integração das raças, têm como um dos pressupostos servir à desmistificação 

das teorias sociológicas anteriores que atribuíam à mistura das raças as 

responsabilidades por males sociais presentes na realidade brasileira5. Isto é, o 

autor transfere para o latifúndio e para as implicações da relação entre senhor 

e escravo, ricos e pobres – de forma velada – algumas das afirmações das 

fragilidades sociais do país.  

 Ao observar a cultura canavieira, Freyre destacará como aspectos do 

latifúndio as más condições de saúde e perturbações do crescimento da 

população e o caráter esterilizador da produção canavieira quanto à 

diversidade de cultivos, resultando na péssima condição de alimentos da 

população. 

São milhões que se acham nessa condição intermédia, que não 
é escravo, mas também não é cidadão [...] Párias inúteis 
vivendo em choças de palha, dormindo em rede ou estrado, a 
vasilha de água seus únicos utensílios, sua alimentação a 
farinha com bacalhau ou charque [...]. (FREYRE, 2005; p. 35). 

 
 Observam-se, na obra deste autor, pontos vulneráveis já anteriormente 

apontados por inúmeros especialistas e que ao longo do texto se tornarão 

ainda mais presentes6. O fato de exaltar o mito de democracia racial, ou da 

ausência de conflitos entre as classes, advogando uma espécie de plasticidade 

inata ao povo brasileiro, gera, ainda hoje, certos desconfortos e inquietações 

por parte de alguns estudiosos sobre a formação social do Brasil. Suas obras 

apresentam a dupla adjetivação de serem muito bem escritas e profundamente 

                                                 
5 Freyre estabelecerá em suas obras, principalmente em “Casa-Grande e Senzala”, uma 
argumentação contrária a defendida por Oliveira Vianna em sua obra: “Evolução do povo 
brasileiro” (1956). Se de um lado, Freyre advoga que a miscigenação foi decisiva para a 
plasticidade e integração racial do povo brasileiro, por outro Vianna, seu antecedente, criticará 
a mistura de raças como aspecto degenerativo da cultura e do comportamento social do 
homem brasileiro e defenderá a evolução ascendente de uma raça que fosse “purificada” dos 
aspectos degenerativos oriundos dos povos brancos, negros e índios. 
6 Ver principalmente: DA MATTA (1987); ARAUJO (1994); FALCÃO et al (2001); BASTOS 
(2006); VILLON (2010). 
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marcadas por certo conservadorismo em relação aos conflitos subjacentes 

entre a esfera da casa-grande e da senzala. 

 

2.1.1. A família patriarcal brasileira: passado, pr esente ou futuro? 

 

 As obras de Freyre têm como enfoque de análise a sociedade patriarcal. 

Sua abordagem salienta as divergências e contestações da própria formação 

social efetuada pelos aristocratas brasileiros – senhores rurais de origem 

lusitana – com índios, negros e mulheres. As três principais obras que abordam 

a esfera da sociedade patriarcal já demonstram em seus títulos o enfoque dual 

e de difícil previsão entre esses quatro atores7 da realidade social brasileira. 

 De um modo geral, Freyre salientará que a presença do patriarcalismo 

no Brasil tem seu início na esfera rural, por isso que seus estudos serão 

centrados na realidade rural nordestina – em Pernambuco mais 

especificamente – ligados profundamente na realidade dos engenhos de 

açúcar do século XVI. Entretanto, sabendo que a tessitura social de um país 

encontra-se em constantes transformações e que o passado e possíveis 

dívidas históricas sempre influenciam na realidade sociopolítica de um país, 

Freyre a partir de sua obra Sobrados e Mucambos (2004) irá analisar também 

a influência e o poder conquistados pela vida urbana nos séculos XVIII e XIX, 

observando o luxo e o poder transferidos do campo para as novas habitações 

citadinas. 

 A reflexão sobre a sociedade patriarcal toma dimensão, em um primeiro 

momento, da realidade rural que, posteriormente, se transmuta para a 

realidade urbana. O autor demonstra uma excelente capacidade de análise ao 

ter a percepção de que a realidade patriarcal brasileira acaba por influenciar 

também as relações sociais da esfera urbana, os confrontos e conflitos 

presentes da casa-grande com a senzala se transferem para a composição 

social das cidades e acabam por expandir ou se caracterizar como um novo 

arranjo do poder e de prestígio dos senhores rurais, tornando as recentes 

cidades constituídas como zonas de extensão da oligarquia brasileira. 

                                                 
7 Brancos, negros, índios e mulheres em geral. 



 27

 A família patriarcal brasileira, como demonstrado pelo autor, se configura 

geralmente por ser composta por uma grande quantidade de pessoas e pela 

submissão e respeito à figura do chefe da família e de sua mulher. A presença 

feminina se destaca na importância da esfera residencial e na educação dos 

inúmeros filhos e agregados (sobrinhos órfãos, irmãos mais pobres, parentes 

com menos posses e outros apadrinhados). Era comum que o senhor rural 

possuísse ao lado de numerosos filhos legítimos, filhos bastardos, em geral 

mulatos8 ou mamelucos gerados no ventre de escravas ou de mulheres livres 

sem maiores qualificações sociais. 

 A presença de inúmeras pessoas neste mesmo espaço residencial 

acabava por demonstrar a força e o poder dos senhores da casa grande. Essa 

zona de influência, conquistada com a grande quantidade de agregados, 

proporcionava que sua descendência continuasse a persistir como uma “casta” 

(ANDRADE, 2000) dominante na capitania, possibilitando assim a perpetuação 

de sua prole com o prestígio e poder simbolizados no sobrenome da família. 

 A esfera rural – a partir da observação do autor sobre a vida nos 

engenhos – será apresentada na obra Casa-grande e Senzala (2004) como um 

espaço de relações sociais entre brancos, negros e por vezes índios, 

estabelecendo-se a partir de uma relação de mando (brancos) versus 

subserviência (negros e índios). Esta obra de Freyre também se utiliza das 

descrições dos espaços para possibilitar a melhor compreensão da realidade 

de vida dos engenhos, demonstrando claramente como a organização desses 

espaços favorecia as relações ali existentes. Todo o espaço era determinado e 

mantido pelo senhor de terras, todas as pessoas que ali residiam tinham a 

consciência e subordinavam-se às vontades e desejos do proprietário, suas 

ordens compreendidas como lei e sua insubordinação considerada ofensa 

grave e impiedosamente castigada. 

 Frequentemente o poder do senhor se configurava na presença de 

jagunços e pajens fortemente armados que, por receio de uma revolta por parte 

                                                 
8 É Freyre que primeiro valoriza a denominação étnica de mulato. Considerava o mulato como 
um elemento de integração nacional, sendo considerado como: “[...] o tipo ideal do homem 
moderno para os trópicos, europeu com sangue negro ou índio que aviva-lhe a energia” 
(FREYRE, 2004, p. 47). 
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dos escravos ou de assassinatos por desafetos9 os defendiam em caso de 

necessidade. Este tipo de segurança era reforçado nas festas realizadas nas 

casas-grandes, pois, geralmente nesses eventos, aumentavam o número de 

familiares e amigos circulando nas dependências e acomodações das casas.  

 Verifica-se que o crescente poder dos senhores de terra não os isolava 

do constante receio de conflitos e rebeliões, o que demonstra que os 

detentores de poder tinham que tratar os agregados ora com cordialidade, e 

ora com força, sempre atuando a partir de uma linha tênue para que pudessem 

manter os seus respectivos privilégios e pontos de domínio. É interessante 

notar que, mesmo em situações sociais muito diversas é possível verificar uma 

aproximação entre os escritos de Maquiavel (1995) e o modo de controle e 

poder exercido pelos senhores de engenhos no Brasil. 

[...] é necessário que o príncipe [ou o senhor de engenho] 
possua espírito capaz de modificar-se de acordo com o que lhe 
ditam a direção dos ventos e o variar das circunstâncias; e que, 
como acima se disse, não se afaste do bem, se possível, mas 
saiba valer-se do mal, se necessário. (MAQUIAVEL, 1995, 
p.113, grifos meus). 

 
 A capacidade adquirida pela oligarquia brasileira em permanecer no 

poder acaba se transmutando também para as recém-constituídas cidades, 

tendo conquistado a arte da permanência no poder (MAQUIAVEL, 1995, op 

cit.). 

 As famílias agora se fecham aos seus sobrados, as informações são 

mais facilmente acessíveis, o contato com o mundo exterior se dá na presença 

de festas e celebrações religiosas. A vida na cidade modifica os hábitos da 

família patriarcal definitivamente, principalmente para os senhores de engenho 

que adquiriram mais conforto, sociabilidade e maior intercâmbio. 

 Os escravos também foram afetados com essa migração de poder do 

campo para as cidades, os negros passaram a conviver com outros escravos 

de outras famílias e com negros livres que viviam pelas ruas, vivendo a 

margem da lei, realizando trabalhos ocasionais. Esta convivência contribuiu 

para a preservação de costumes e crenças trazidos pelos negros retirados da 

                                                 
9 Os possíveis desafetos de senhores rurais da época eram geralmente outros senhores de 
terra que disputavam poder e prestígio, tendo a intenção de se tornarem dominantes em 
determinada localidade, ou homens livres, que de alguma maneira faziam oposição ao poder 
do senhor rural. 
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África, e evidenciou dois tipos de escravos presentes na realidade brasileira: o 

doméstico, que vivia na proximidade e às vezes na intimidade da família do 

senhor, e o de trabalho que incessantemente labutava na indústria ou no 

pequeno comércio para garantir seus meios básicos de sobrevivência 

(FREYRE, 2004). 

 Esta interação entre os negros e a influência de divulgações, de crenças 

e opiniões, permitiu que se iniciasse certa conscientização de classes. Em 

pouco tempo, revoltas e agitações começaram a estourar em várias cidades 

brasileiras. Surge, advindo do inconformismo dos escravos, a construção de 

quilombos nas proximidades das cidades e a confrontação perante a figura do 

senhor de engenho. 

 A partir de alguns levantes negros observa-se que a sociedade patriarcal 

passa a ser contestada e a demonstrar que sua constituição social está 

assentada em sentimentos de disputa e revolta, sejam eles de escravos, de 

pessoas livres e dos próprios descendentes das famílias dominadoras. 

 No século XVII os senhores rurais, que tinham em suas mãos uma 

grande soma de poder, passam a sentir a presença de forças e grupos sociais 

que o contestam. Surge então a necessidade de outras formas de controle e 

manutenção de seus poderes, com isso eles passam a dominar as câmaras 

municipais, para as quais só podiam se eleger os chamados “homens bons10” 

(FAUSTO, 2004) e os mais altos postos militares. Verifica-se, mais uma vez, 

que a sociedade patriarcal que antes demonstrava seu poderio na esfera das 

casas-grandes e dos sobrados passa a se fazer presente e atuante também na 

esfera política brasileira. Constata-se, que na iminência de perda de privilégios 

e poder, a sociedade patriarcal sempre procurava novas formas de 

manutenção do status quo, estando um “passo a frente” de qualquer processo 

de mudança das relações sociais. 

                                                 
10 Até meados do século XVII, apesar da criação do governo geral, a administração da colônia 
não foi efetivamente centralizada, ficava a cargo das câmaras municipais encarregarem-se dos 
assuntos de ordem local, de naturezas administrativas, policiais ou judiciárias. Os membros da 
Câmara eram eleitos pela comunidade local. Mas só podia votar e ser votado o cidadão que 
não exercesse atividades manuais. Isso, naturalmente, restringia esses direitos aos grandes 
proprietários rurais. (CÁCERES, 1993). “Votavam nas eleições, que eram geralmente indiretas, 
os homens bons, ou seja, proprietários residentes na cidade, excluídos os artesãos e os 
considerados impuros pela cor e pela religião, isto é, negros, mulatos e cristãos-novos” 
(FAUSTO, 2000, p.64). 
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 A interpretação sobre a sociedade patriarcal brasileira traz como reflexão 

o problema do equilíbrio entre o poder do chefe e a aceitação ou contestação 

deste poder, quer por agentes sociais dele dependentes, quer dentro da própria 

casa-grande ou da senzala por parte de seus familiares. A história realçada por 

este autor coloca em primeiro plano a luta e a vida social do negro e do índio 

frente ao dominador branco e do papel desempenhado nesta luta pelos 

mestiços – mulatos e caboclos.  

 Se a conclusão realizada por Freyre remete a ações de 

contemporização e de concórdia entre as raças, isso se deve às influências 

deixadas e absorvidas pelas culturas negras e indígenas que deixaram 

registradas na cultura traços marcantes e importantes para a constituição da 

identidade brasileira. Tendo as raízes históricas dos brasileiros como 

parâmetro de avaliação, Freyre advogava que o comportamento social perante 

questões e situações de conflitos ou confrontos sempre tenderiam a uma 

harmonização sobre possíveis antagonismos, ou seja, a sociedade brasileira, 

como observada na obra freyriana, parece sempre evitar a disputa.  

 Essa típica atitude do povo brasileiro teria sua gênese a partir dos 

referenciais deixados pela cultura lusitana, a qual também apresentaria em sua 

“árvore genealógica social” uma relação de equilíbrio e dualidade entre a 

cultura europeia e a cultura africana. 

O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as 
duas culturas, a européia e a africana, a católica e a 
maometana, a dinâmica e a fatalista encontrando-se no 
português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua 
economia, de sua arte um regime de influências que se 
alternam, se equilibram ou se hostilizam. Tomando em conta 
tais antagonismos de cultura, a flexibilidade, a indecisão, o 
equilíbrio ou a desarmonia deles resultantes, é que bem se 
compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização 
do Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, 
igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre 
antagonismos. (FREYRE, 2005, p.69). 

 
 Se, por um lado, há o elogio da plasticidade brasileira nas obras de 

Freyre, que chegam a abrandar os atos violentos e intransigentes dos senhores 

rurais há, por outro lado, a exaltação sobre a importância dos negros e 

indígenas na formação sociopolítica brasileira, a constatação do efeito da 

catequese que além de converter pagãos também servia como estabilizador 

para a conquista portuguesa, disciplinando e arregimentando toda uma mão-
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de-obra submissa, e a sempre presente figura da mulher obediente, peça 

secundária frente aos desejos e vontades de seus maridos e senhores. Em 

suas obras, Freyre acaba revelando uma sociedade patriarcal envolta em uma 

dualidade permanente de plasticidade versus disputa e de contemporização 

versus o conflito. 

 A relação de conflito e destruição desta formação social imposta pelo 

patriarcado brasileiro era criticada, às vezes, pelos próprios herdeiros desse 

sistema que, após se depararem com novas ideias e ideais, acabavam se 

opondo à política dominante. A lista de pessoas nascidas e educadas no seio 

de famílias patriarcais que divergiam dessas ideias, ora de forma discreta, ora 

de forma mais exaltada, demonstra que o sistema patriarcal sofreu 

contestações interna e externamente. O patriarcalismo, analisado por Freyre, 

era como já exposto: dúbio. Gerava confrontos com áreas externas e internas, 

parecendo que sua consequência mais certa seria a autodestruição. 

Entretanto, o patriarcalismo demonstrava a sua grande capacidade de 

adaptação ao longo dos tempos, absorvendo lideranças emergentes, aceitando 

inovações que não aprofundassem a sua derrocada ou desaparecimento e 

subsistindo nos vários estágios de vida econômica e social da realidade 

brasileira. 

 

2.1.2. A habitação como  locus  de poder e de contemporização. 

 

 Nas obras Casa-grande e Senzala (2005) e Sobrados e Mucambos 

(2004), observa-se que o autor privilegia seu olhar e sua reflexão nas esferas 

domésticas. Evidencia-se que os círculos familiares ampliam seus interesses e 

condicionam todas as possíveis arquiteturas de construções de esferas 

públicas. Na Casa-grande ou nos Sobrados, os interesses privados, 

particularistas, formados por contatos primários se sobrepõem ao interesses 

públicos, coletivos. 

[...] é na casa “grande” ou de sobrado que as polaridades 
irreconciliáveis do sistema se materializam e são igualmente 
amaciadas, conciliadas e mediatizadas. No Brasil, portanto, a 
“casa” é mais que local de moradia. É também, como Gilberto 
Freyre demonstra em sua obra, escola, igreja, banco, partido 
político, hospital, casa comercial, hospício, local de diversão, 
parlamento, restaurante, e o que mais se queira. De certo modo 
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e em larga medida, continua sendo – apesar dos nossos 
esforços – uma instituição ainda sem rival na sociedade 
brasileira. (DA MATTA, 2004, p.18). 

 
 As habitações descritas pelo autor simbolizam o desenvolvimento da 

colonização portuguesa – através de seus avanços e retrocessos – nos 

trópicos brasileiros. Percebe-se também a presença das culturas africanas, 

indígenas e até orientais11 na composição dessas casas. O lar do senhor de 

terras, seja ele na esfera rural e, posteriormente, na urbana demonstrava o 

caráter miscigenado do povo, as relações heterogêneas entre diferentes 

indivíduos e a riqueza cultural existente nestes grandes espaços de 

convivência. 

 A partir destes espaços de familiaridade coletiva, o sistema patriarcal 

brasileiro iniciado com a colonização portuguesa e representado pela casa – 

Casa-grande ou Sobrado – passou a ser um sistema de plástica 

contemporização entre duas tendências. Ou seja, a esfera patriarcal ao mesmo 

tempo em que exprimiu uma imposição imperialista da “raça adiantada” em 

relação a uma “raça inferior”, representou, também uma ação de 

condescendência com as novas condições de vida e ambiente advindas do 

contato com outros grupos culturais. Verifica-se que a Casa-grande de 

engenho que o colonizador português começou a residir ainda em meados do 

século XVI, não se assemelhava em nada a qualquer tipo de habitação 

portuguesa. As habitações como demonstra Freyre serão as primeiras 

evidências de um ambiente físico completamente diferente do ideário europeu. 

 Evidencia-se que as habitações da sociedade patriarcal existiam e 

desenvolviam-se para um determinado fim. As casas-grandes, por exemplo, 

circunscreviam-se numa relação entre a política, as relações econômicas e 

sociais da época. 

[...] a casa-grande, completada pela senzala representa todo um 
sistema econômico, social e político: de produção (a 
monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de 
transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o cavalo); de 
religião (o catolicismo de família, com capelão subordinado ao 
pater familias, culto dos mortos, etc); de vida sexual e de família 
(o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o 

                                                 
11 Freyre chama atenção para a influência oriental exercida em nossa cultura e identidade. 
Lembra em seus escritos a decisiva participação de um grande contingente de orientais a partir 
da chegada de naus portuguesas que, vindas da Índia ou da China, influenciaram e foram 
influenciados pelos costumes dos trópicos. 
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“tigre”, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de 
gamela, o banho de assento, o lava pés); de política (o 
compadrismo). (FREYRE apud COUTINHO, 2000, p. 237). 

 
 A obra de Freyre ao analisar a esfera doméstica ressaltando sua 

importância na sociedade patriarcal e ao avaliar as concepções políticas, 

econômicas e sociais subjacentes a esse espaço acaba por salientar uma 

concepção arquitetônica da sociedade patriarcal, representada por três 

tríades: uma no plano econômico, constituída pela escravidão, o latifúndio e a 

monocultura; a outra no plano social, integrada pela casa-grande, o engenho 

e a capela e a última no plano político, nas relações com outras famílias 

patriarcais, na relação com o clero e nas relações de mando e plasticidade 

com índios e negros (ver figura abaixo): 

 

Figura 1 – Tríades econômica, social e política da sociedade patriarcal brasileira. 

 
Fonte:  Elaboração própria a partir de Freyre (2005). 

 A importância da esfera domiciliar como expressão social da vida 

patriarcal é nítida em todas as passagens que demonstram as relações sociais 

existentes entre escravos e senhores e entre o ambiente privado e o ambiente 

público. A habitação claramente patriarcal – que foi a casa-grande de engenho 

ou mesmo a de sítio – pode criar, nos homens, costumes, métodos de trabalho, 

hábitos de conforto. E não é sem razão que, como defende Schmoller (1995), a 

história econômica se faz da “economia da casa”, onde os laços sociais 

primários tecem a inicial visão de mundo e o transferem para as relações 

sociais e econômicas exteriores. 

Desde os seus dias mais rudimentares, o homem se ligou à 
casa como molusco à sua concha. O primitivo fez da sua 
caverna o seu último reduto. O civilizado, o seu refúgio. O seu 
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refúgio contra os perigos das intempéries e as ameaças da 
noite. O seu pedaço sagrado de chão – [casa-grande ou 
sobrado, senzala ou mucambo] – que ele se dispõe a defender a 
custa de qualquer sacrifício e que o direito moderno reconhece 
como inviolável. (COUTINHO, 2000, p. 239, grifos meus). 

 
 Fica evidente em vários trechos de Sobrados e Mucambos (2004) a 

presença constante da casa como influência social e econômica de grande 

significação. Se o brasileiro admira os comportamentos da via pública, também 

se conforta com a sombra de seu lar. O que Freyre observa na postura social 

deste grande ethos patriarcal é que a casa aparece como o grande centro de 

interesses para o estudo de choques entre as raças, entre as culturas, entre as 

cidades, entre os gêneros. Não é a partir de cenas de batalhas – Palmares, 

Canudos, Pedra Bonita – que acontecerão os antagonismos de raça, e 

principalmente, os de cultura. “[A grande efervescência] dos antagonismos, 

conflitos e acomodações, ocorreram na visão freyreana nas casas – na casa 

maior com relação à menor, as duas em relação à rua, com a praça, com a 

terra, com o solo, com o mato, com o próprio mar”. (FREYRE apud 

COUTINHO, 2000, p. 240, grifos meus). 

 A habitação da sociedade patriarcal será o espaço do confronto entre as 

raças e também de seu feliz encontro, sob a liderança do homem português. A 

hegemonia portuguesa funda um novo tipo de domicílio, que será o símbolo12 

desta nova civilização, calcada na monocultura escravista13. É a partir da ideia 

da importância do empreendimento do homem português em solo brasileiro 

que Freyre exaltará, ao contrário de Holanda (2004), a colonização portuguesa 

como uma ação corajosa e de iniciativa estritamente familiar. 

[...] Freyre vê como sujeito da história colonial brasileira não a 
família real, mas a família rural portuguesa, que enfrentou com 
os seus parcos capitais e vigor físico as dificuldades da terra 
tropical, virgem e distante. Os portugueses foram os primeiros 
europeus que se estabeleceram de fato em colônias, vendendo 

                                                 
12 O conceito de símbolo aqui utilizado tem a premissa de estabelecer relação com o 
significado conceitual defendido por Bourdieu (2000). Ou seja, o da existência de uma esfera 
social onde o poder simbólico é exercido de forma invisível e passível com a cumplicidade 
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Essas 
esferas domiciliares patriarcais carregam uma dupla função, ou seja, a de servir-se de 
instrumentos estruturados e estruturantes de uma função política de imposição ou legitimação 
da dominação, contribuindo para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(BOURDIEU, 2000, p. 11). 
13 O caso analisado por Freyre refere-se a monocultura da cana-de-açúcar, entretanto, essa 
mesma organização social pode ser observada na monocultura do cacau, no Sul da Bahia, 
como posteriormente para a monocultura do café no Oeste Paulista e no Vale do Paraíba. 
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o que possuíam na metrópole e transplantando-se com família e 
cabedais para os trópicos. Aqui, tinham liberdade de ação. A 
organização colonial oficial não precedeu, mas sucedeu o 
desenvolvimento da colonização feita pelo particular (REIS, 
1999, p.71). 

 
 Tendo esses espaços como lugares de integração social entre diferentes 

raças e culturas, e partindo do pressuposto de que carências afetivas se faziam 

presentes nos comportamentos cotidianos dos homens brancos portugueses, 

inicia-se dentro das Casas-Grandes e, posteriormente, continua a se perpetuar 

nos Sobrados uma certa licenciosidade entre brancos, negros e indígenas. 

A escassez de mulheres brancas criou zonas de 
confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e 
escravos. Sem deixar de ser relações - as dos brancos com as 
mulheres de cor – de “superiores” com “inferiores” e, no maior 
número de casos, de senhores desabusados e sádicos com 
escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade 
experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro 
dessas circunstâncias e sobre esta base. A miscigenação que 
largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que 
doutro modo se teria conservado enorme entre a casa grande e 
a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. (FREYRE, 
2005, p. 50). 

 
 É a partir das habitações patriarcais que a defesa de Freyre perante a 

colonização portuguesa será mais facilmente observada. A possibilidade de 

intercursos sexuais, culturais e sociais promovidas a partir desses espaços de 

convivência, sob a égide do senhor branco português permitirá, na 

interpretação freyreana, a construção de uma nação que não adquiriu nenhum 

traço de segregação social ou de isolamento/extermínio da cultura contrária à 

expressão dominante, essa observação assertiva do autor demonstra uma 

concordância com interpretações anteriores, como as de Paulo Prado, que já 

evidenciavam uma característica importante da colonização brasileira frente às 

outras colonizações americanas. 

A hiperestesia sexual [possibilitou] o desenvolvimento étnico da 
nossa terra, evitou a segregação do elemento africano, como se 
deu nos Estados Unidos, dominados pelos preconceitos das 
antipatias raciais. Aqui a luxúria e o desleixo social aproximaram 
e reuniram as raças. (PRADO, 1997, p.188, grifos meus). 

 
 A importância da coexistência de diferentes culturas e sua apreensão no 

modus vivendi dos senhores rurais se dará através das Casas-Grandes e dos 

Sobrados que absorverão as outras manifestações culturais de seus 
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agregados, influenciando definitivamente em suas vestimentas, hábitos, na 

alimentação, na religião e no próprio linguajar local. 

 Ao contrário de críticas anteriores que vislumbravam a esfera rural 

brasileira como redutos de oligarquias organizados por um sistema clânico14 

(VIANNA, 1974), Freyre privilegiará o espaço das casas-grandes e dos 

sobrados como círculo familiar onde prevalece o interesse do senhor e no qual 

as relações de trocas simbólicas deixaram as maiores heranças culturais para 

o país. 

 Se há um exagero na interpretação de plasticidade realizada pelo autor, 

há também uma tentativa de reconciliação com o passado, um exercício de 

expor as raízes negras e indígenas do povo brasileiro. Freyre, e posteriormente 

Darcy Ribeiro, serão alguns dos poucos intelectuais brasileiros a expressar de 

forma esclarecedora que a ambiguidade presente no modo doce e violento de 

ser do homem brasileiro tem sua origem nessa relação entre raças ditas 

superiores versus inferiores. Ambos os autores demonstrarão que o Brasil é 

mestiço, que a relação de simbiose entre as culturas africanas, indígenas e 

lusitana transformaram a nação brasileira em uma sociedade híbrida, que fere 

suas raízes maternas e exalta a figura paterna. 

A doçura mais terna e a crueldade mais atroz se reuniram aqui, 
para fazer de nós uma gente sofrida e ao mesmo tempo 
insensível e cruel. Somos filhos de escravas e de senhores de 
escravos. A autoridade brasileira, assim como a colonial, está 
predisposta a torturar, a machucar o pobre que lhe cai às mãos 
e que, como o escravo colonial, se sente completamente à 
mercê dessa força, o senhor rural-pai, sem rei, sem lei, sem 
limites que oprime... e quer bem?! (RIBEIRO, 1995, p. 12). 

 

2.1.3. A importância do intelectual de Santo Antoni o de Apipucos para 

compreensão da formação social brasileira. 

 

 Tendo a real dimensão das obras de Freyre para a compreensão da 

realidade nacional, finalizo essa seção com a nítida certeza de que seus 
                                                 
14 Para Oliveira Vianna de acordo com Carvalho (2004): “o domínio do latifúndio, com a 
conseqüente ausência de uma classe média rural de pequenos proprietários, teria gerado [...] o 
principal traço de nossa organização social, a insolidariedade. Só havia solidariedade dentro do 
clã fazendeiro, do clã parental. Nenhuma solidariedade entre classes, entre senhores e 
escravos ou entre senhores e a população pobre [...] como não havia Estado que garantisse os 
direitos civis dos pobres, estes se viam obrigados a recorrer a potentados para sua proteção. 
Surgia então, uma forma espúria de solidariedade que era a patronagem, a política do clã, ou 
que hoje chamaríamos de clientelismo.” (CARVALHO, 2004, p.167). 
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pensamentos e reflexões continuam a suscitar profícuos e incansáveis debates 

acadêmicos. Se por um lado, esse genial pensador é adjetivado como um sutil 

conservador, por outro, é considerado um mestre por detalhar e compreender 

pequenas ações sociais como importantes para a construção da tessitura 

social brasileira. Freyre realça sua análise da formação patriarcal brasileira ao 

observar comportamentos cotidianos da família brasileira, demonstrando a 

importância de seu método de trabalho para a incorporação de futuras 

interpretações sociológicas. 

 A importância dada pelo autor às habitações, tanto no título de suas 

obras, como também no conteúdo analítico de seus trabalhos demonstra sua 

inovação no campo das ciências sociais. Ao enaltecer as variações e rotinas 

dessas edificações como um reflexo das relações entre as culturas 

estabelecidas na casa e na rua, Freyre marca um posicionamento investigativo 

importante para a interpretação da formação da sociedade brasileira. 

 As obras aqui analisadas demonstram sua amplitude sociológica ao 

penetrar em hábitos e costumes que influenciam e são influenciados pelo 

modus vivendi de toda a sociedade brasileira. Da comida15 a relação 

extraconjugal16, nada escapa da investigação atenta do pensador de Apipucos. 

De um modo geral, os trabalhos de Freyre apontam sua análise para um 

estudo do cotidiano social, como ele ocasionalmente a chamou. Sua 

preocupação principal está em captar a história íntima, que para pensadores 

franceses como Georges Duby e Philippe Áries (1991), são denominados 

“histoire de l avie privée”. 

                                                 
15 A história da alimentação é um tema recorrente – para não dizer obsessivo – nos ensaios de 
Freyre, que frequentemente tece elogios às tradições culinárias de Pernambuco, 
especialmente seus doces. Ele dedicou até mesmo uma pequena monografia ao assunto, 
combinando uma lista de receitas com reflexões sobre etnografia, história e sociologia de seus 
doces favoritos (FREYRE, 1941). Enquanto historiador social, Freyre examinou a alimentação 
a partir de dois ângulos principais. O primeiro foi o da dieta, especialmente de suas 
insuficiências; o segundo, o da significação simbólica dos vários tipos de comidas enquanto 
expressão de valores como hospitalidade, masculinidade e feminilidade, definidos pela cultura 
colonial do Nordeste. Em algumas das mais admiráveis páginas de Sobrados e Mucambos, 
Freyre (2004) discute os regimes alimentares da “virgem pálida” e da “esposa gorda e bonita”. 
16 A relação extraconjugal e o apetite sexual brasileiro serão para Freyre a característica da 
alegria e do aspecto positivo da vida sexual de nossa formação. Aliás, é através do intercurso 
sexual que o autor defenderá sua conceitualização de “democracia racial”. O povo brasileiro se 
origina, nesta perspectiva, da miscigenação das três raças que, no Brasil especialmente, não 
tiveram maiores problemas para se fundirem, pois a atração sexual foi mais forte do que as 
exigências legais e racionais de união entre os diferentes. (RAGO, 2006). 
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 Ao captar o cotidiano da família brasileira, Freyre demonstra a 

importância do ethos e dos valores sociais brasileiros como agentes 

importantes para a apreensão da realidade social. Suas análises extrapolam a 

questão temporal e deixam lições importantes para a compreensão do que o 

país é e do que quer vir a ser. Freyre demonstra a preocupação em suas obras 

em relação ao: 

[...] homem nacional, através do seu existir ou do seu viver no 
mesmo período: um viver que foi nosso afã procurar 
surpreender em diversas áreas e em diferentes tempos, sob a 
forma do que essas diferenças nos pareceu ter concorrido para 
um ser sintético ou coletivo; e para um tempo contraposto 
embora plural. Interpretação das relações do primeiro desses 
dois passados com o outro – o público – em pontos por nós 
considerados psicológica e sociologicamente significativos para 
a compreensão do que seja o ethos brasileiro, através de 
constantes que pareçam vir superando, em suas formas de ser 
constantes, diferenças de área e de tempos sociais. (FREYRE, 
1974, p.22). 

 
 A importância da obra de Freyre se faz presente ao demonstrar que a 

perspectiva de futuro para qualquer país está em enxergar em sua cultura e 

identidade suas possíveis falhas e potenciais, tentando estabelecer uma 

ruptura com traumas do passado. Freyre, ao estabelecer sua história social, 

imortaliza-se como expoente de um ciclo de pensadores que conjuga a new 

history com a nouvelle histoire advogando a importância a pequenos fatos e 

costumes sociais que demonstram em quais bases estão assentados os 

valores da cultura brasileira. 

 

2.2. Sérgio Buarque de Holanda: O intelectual racio nal. 

 

 O trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, como o de Gilberto Freyre e 

o de Caio Prado Júnior trazem as perspectivas sócio-históricas da nação 

brasileira. Ao contrário de Freyre, que analisa a postura do homem brasileiro a 

partir de um arcabouço teórico culturalista, Buarque (2004) analisará o 

comportamento brasileiro via teorias psicossociais. 

 Os livros deste autor tratam da origem agrária da sociedade brasileira e 

do excessivo peso da ordem familiar e doméstica sobre a cultura política e a 

sociabilidade forjada no Brasil. Em grande medida essas obras se referem ao 

desenvolvimento de um patriarcado urbano ou à dissolução dos laços 
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patriarcais tradicionais, todo o empenho teórico realizado por Holanda, 

converge para a solução – ou pelo menos para tornar evidente – os dilemas 

urbanos, isto é, de uma ordem política impessoal, da opção por valores 

antitradicionais depositados sobre os indivíduos, do destino das classes rurais 

e também do destino das classes urbanas. 

 A perda das “raízes rurais” da sociedade brasileira marca na obra 

Raízes do Brasil o confronto entre duas ordens: a ordem urbana e a ordem 

rural. Ou antes: a ordem familiar e a ordem política. Ou seja, nesta obra coloca-

se como questão a constituição de um espaço público, já que o caráter 

autárquico do núcleo familiar impedia a existência de uma sociabilidade que se 

instituísse para além da família, isto é, que transcendesse a família. Tendo 

como afirmações do próprio autor que o território brasileiro fundamenta-se, em 

grande medida, na vontade particular – no mando e desmando – não há 

expectativa que possa guiar racionalmente, esperando uma conduta mais ou 

menos constante em prol do bem comum. “O que vale, mais que o contrato ou 

que as normas, são os humores do senhor. E os humores, decididamente não 

fazem parte da esfera racional e moderna, ao menos na acepção weberiana 

[...]” (MONTEIRO, 2000, p.163), que influenciará os estudos de Holanda. 

 Outra preocupação exposta em Raízes do Brasil (2004), outrora 

intitulada “Corpo e Alma do Brasil - ensaio de psicologia social” (1936), visa 

apresentar as origens da personalidade do homem brasileiro, demonstrando 

que a aparente figura de cordialidade se reveste de traços marcantes de 

personalismo e patrimonialismo.  

 O olhar deste autor baseia-se e está voltado sobre o passado brasileiro, 

o objeto de análise é o homem urbano recentemente emergente. 

É o do homem médio das cidades, que teme a violência 
conservadora dos senhores rural e a violência revolucionária 
do escravo ressentido. Seu desejo é o de uma organização 
racional da sociedade, onde todos possam encontrar o seu 
lugar e se exprimir em sua originalidade segundo regras 
universais e consensuais. Um mundo sem senhores e sem 
escravos, habitado por cidadãos. (REIS, 1999, p.122). 

 
 A despeito de qualquer consideração que se possa fazer da obra e 

análise de Holanda, evidencia-se em seus trabalhos a profundidade e 

perspicácia de sua análise histórica sobre as dificuldades políticas para a 
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construção da moderna esfera pública no Brasil, assim como sobre o caráter 

de “candura” que reveste grande parte das ações do sujeito social no Brasil. 

[...] a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, 
virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, 
representam, com efeito, um traço definitivo do caráter 
brasileiro, na medida, ao menos, que permanece fecunda a 
influência ancestral dos padrões de convívio humano, 
informados no meio rural e patriarcal. (HOLANDA, 2004, 
p.146). 

 
 A lhaneza no trato vai caracterizar o que o autor evidencia como um 

comportamento tido como “cordial”, a partir deste traço específico, sendo uma 

característica tipicamente brasileira, o povo brasileiro terá como conduta a 

priorização dos laços primários, ignorando tudo o que não seja familiar. As 

fronteiras da civilidade, da reverência serão colocadas sempre em “segundo 

plano” e uma zona superficial de confraternização sempre será erigida. 

 A característica marcante deste homem brasileiro demonstra a 

dificuldade de mudar a mentalidade criada a partir do modelo patriarcal, que 

privilegia o personalismo e o patrimonialismo, posturas sociais opostas a 

qualquer tipo de exigência que advogue para a inclinação de homens livres. 

 A gênese para os enormes problemas decorrentes da postura do 

homem brasileiro parece ser explicada pela importância que a estrutura familiar 

patriarcal teve/tem nas relações sociais e, principalmente nas relações com o 

mundo público. 

O quadro familiar torna-se, assim tão poderoso e exigente, 
que sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto 
doméstico. A entidade privada precede sempre, neles, a 
entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, 
única e intransferível, onde prevalecem necessariamente às 
preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de 
marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas 
atividades. Representando, como já se notou acima, o único 
setor onde o princípio de autoridade é indisputado, a família 
colonial fornecia a idéia mais normal de poder, da 
respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os homens. 
O resultado era predominarem, em toda vida social, 
sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente 
particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo 
privado, do Estado pela família. (HOLANDA, 2004, p.82). 

 
 Daí firmar-se a “cordialidade brasileira”, uma psique emotiva, o 

sentimento de que tudo é familiar, a tentativa de estabelecer intimidade em 

todos os domínios do relacionamento, obstaculizando qualquer ação que 
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possibilite igualdade entre os homens, da ação de um Estado que priorize os 

interesses coletivos. 

 Utilizando-se da explicação de Sennett (2000) para compreender a 

problemática da capacidade em estruturar a formação de uma esfera pública 

brasileira, haja vista as características intrínsecas do homem brasileiro, há o 

sobreposicionamento do desejo da intimidade à consciência pública, ou melhor, 

o medo diante de novos arranjos sociais que pressuponham qualquer tipo de 

perda em relação a uma possível “posição conquistada” a partir de práticas 

mais igualitárias. O privado foi, nesse contexto, representado como espaço do 

“aconchego” e do calor entre as pessoas, em oposição ao público, percebido 

como lugar da concorrência fria ou de guerra. 

 No Brasil, como demonstra os autores aqui trabalhados da geração de 

30, o predomínio do privado se deu não apenas pelo temor do “novo”, mas 

também pelo poder dos fazendeiros em suas grandes propriedades, que 

invariavelmente confundiam a família com o Estado, não reconhecendo os 

interesses públicos, repreendendo qualquer movimento social que 

pressionasse pelo reconhecimento de direitos específicos, replicando a lógica 

da casa-grande em relação à senzala para as instituições públicas. O espaço 

público instituído no Brasil foi efetuado a partir de dirigentes, chefes, 

governantes, caracterizando-se por relações clientelísticas que mantinham o 

status quo de uma minoria privilegiada. 

 Na concepção de Holanda, a nação brasileira parece não estar 

sintonizada com seu tempo histórico específico. Parece não haver uma real 

compreensão, por parte da sociedade brasileira, de seu passado e de seu 

presente, o que consequentemente dificulta e fragiliza qualquer ação de 

planejamento e construção de um futuro. A preocupação principal do autor, 

como também dos outros autores que marcaram a geração de 30, é a de 

demonstrar que para haver a construção de um projeto para o país é preciso 

saber quem somos.  

 Para Holanda, a construção de uma sociedade nova exige a adequação 

do pensamento à realidade; esta adequação pressupõe um reencontro com a 

história. Ao pensar o que o Brasil deveria ser, ele discutirá o que somos, de 

onde viemos, de que espírito fomos feitos. 
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2.2.1. Somos neoportugueses! 

 

 Tendo a compreensão de que o processo de colonização foi efetuado 

por uma nação ibérica, que se diferencia à época de todos os países europeus, 

se pode constatar que muitos dos comportamentos característicos do povo 

brasileiro estão intimamente ligados ao modo de colonização realizada pelo 

povo português em solo guarani. Ou seja, o povo português – e Holanda até 

amplia sua análise para o caráter ibérico – ao contrário do tipo comum 

europeu, desenvolve um culto ao personalismo.  

 Essa característica ibero-portuguesa torna fraco qualquer traço de 

estrutura social, qualquer associação que implique em ordem parece contrário 

à lógica lusitana.  

Os ibéricos recusam toda a hierarquia, a coesão social, e 
tendem ao individualismo anárquico. Rejeitam o trabalho 
manual, pois este exige a dedicação a algo exterior. 
Especulativos, apreciam o ócio e se sentem nobres por isso. O 
indivíduo não quer alterar o mundo social, que nem mesmo 
reconhece e identifica [...] Só são solidários entre si por 
motivos afetivos [...] (REIS, 1999, p.124). 

 
 Transplantam-se para o Brasil valores individualistas conjugados com 

uma ausência de uma moral do trabalhador, de uma resistência a regras 

sociais, à lei; um comportamento que se reveste cotidianamente de traços de 

singularidade pessoal. 

 “Querendo ou não estamos associados a Portugal, temos uma alma 

comum. Nossa cultura está vivamente associada à cultura deles. Nem o 

contato e a mistura de raças fizeram-nos diferentes dos ibéricos”. (REIS, 1999, 

p.125). Ao contrário de Freyre, Holanda crítica o comportamento característico 

do povo português e indica que o povo brasileiro não conseguiu criar sua 

própria noção de identidade. 

Antes de ter existência própria, começamos por ser uma idéia 
européia [...] A Europa é o fruto, de certo modo involuntário, da 
história européia, enquanto nós somos a sua criação 
premeditada. Na Europa a realidade precedeu o nome. A 
América, pelo contrário, começou por ser uma idéia [...] O 
nome que nos deram nos condenou a ser um mundo novo. 
Terra de eleição do futuro, antes de ser, a América já sabia 
como iria ser. Mal se transplantou para nossas terras, o 
imigrante europeu já perdia a sua realidade histórica: deixava 
de ter passado e convertia-se em projétil para o futuro, é um 
ser de pouca realidade. Americanos, homens de pouca 
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realidade, homens de pouco peso. Nosso nome nos 
condenava a ser projeto histórico de uma consciência alheia: a 
européia. (PAZ, 1990, p.127). 

 
 A conquista portuguesa nos deu, além de uma consciência européia, um 

espírito aventureiro. A partir de uma ação desleixada, a cultura ibero-

portuguesa conseguiu as disposições psicológicas necessárias para a 

conquista dos trópicos. A “exploração dos trópicos não se processou, em 

verdade, por um empreendimento metódico e racional, não emanou de uma 

vontade construtora e enérgica: fez-se antes com desleixo e certo abandono” 

(HOLANDA, 2004, p.43). 

 A propensão às ações arriscadas e incertas demonstra a conotação 

aventureira desenvolvida pelos portugueses para a conquista do território 

brasileiro e das heranças lusitanas repassadas às futuras gerações. Ou seja, a 

colonização portuguesa que originalmente demonstrou ser mais aventureira do 

que vocacional (trabalho) cedeu ao povo brasileiro uma cultura do “colher o 

fruto sem plantar a árvore17”. 

 As raízes históricas parecem favorecer um tipo humano que ignora 

previsibilidade, responsabilidade, estabilidade; exalta-se o modelo do homem 

que vence obstáculos, mesmo que para isso alguns meios não sejam éticos. O 

que o português ensinou aos brasileiros foi à necessidade de busca de 

riquezas pela ousadia, ou seja, a riqueza que não custa trabalho. 

 O tipo humano reproduzido no Brasil é: 

[O] tipo humano [que] ignora as fronteiras. No mundo tudo se 
apresenta a ele em generosa amplitude e, onde quer que se 
erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe 
transformar esse obstáculo em trampolim. Vive dos espaços 
ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes.  
O trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga primeiro a 
dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar. O esforço lento, 
pouco compensador e persistente, que no entanto, mede 
todas as possibilidades de esperdício e sabe tirar o máximo 
proveito do insignificante, tem sentido bem nítido para ele. Seu 
campo visual é naturalmente restrito. A parte maior que o todo. 
Existe uma ética do trabalho, como existe uma ética da 
aventura. Assim, o indivíduo do tipo trabalhador só atribuirá 
valor moral positivo às ações que sente o ânimo de praticar e, 
inversamente, terá por imorais e detestáveis as qualidades 
próprias do aventureiro – audácia, imprevidência, 
irresponsabilidade, instabilidade, vagabundagem – tudo, 

                                                 
17 Expressão popular, de autor desconhecido. 
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enfim, quanto se relacione com a concepção espaçosa do 
mundo, características desse tipo. (HOLANDA, 2004, p.44, 
grifos meus). 

 
 O “aventureiro” e o “semeador”, tipologias construídas por Holanda para 

acepção da colonização portuguesa, logicamente predominaram no Brasil, ao 

contrário das tipologias da colonização espanhola: o “trabalhador” e o 

“ladrilhador”. A ascendência dessas tipologias produziu, por assim dizer, uma 

figura mais emotiva e instintiva do que racional; esse novo indivíduo 

demonstrava à lógica antimoderna em que estava fundamentada a nação 

brasileira (HOLANDA, 2004). 

 A reflexão realizada pelo autor demonstra a aversão perante o 

comportamento personalista português. Percebe-se que as características de 

uma colonização aventureira, como a realizada no Brasil, fortalecem práticas 

contrárias ao racionalismo burguês preconizado pela escola alemã. A 

possibilidade de o país tornar-se um Estado moderno nos moldes burocráticos 

pensados por Weber é impossível de serem erigidos com o caráter 

neoportuguês tão sedimentado na identidade da sociedade brasileira.  

 Contrário à lógica burocrática, a nação brasileira origina-se a partir da 

rejeição da conduta racional baseada na ideia de vocação, o elemento central 

do espírito do capitalismo é substituído por relações patriarcais. 

Um dos elementos fundamentais do espírito do capitalismo 
moderno, e não só dele mas de toda cultura moderna, é a 
conduta racional baseada na idéia de vocação, nascida – 
como se tentou demonstrar [...] – do espírito do ascetismo 
cristão. (WEBER, 2004, p.134). 

 
 Toda a conquista do território brasileiro baseia-se na relação que os 

portugueses tiveram com o “Éden” descoberto. Na obra “Visão do Paraíso” de 

1958, fica evidenciado que todo o caráter aventureiro tinha como arcabouço 

simbólico a “cópia do Éden”, o paraíso perdido, ao contrário dos calvinistas da 

Nova Inglaterra, que buscavam no Éden “abrigo” para sua própria igreja 

perseguida. No paraíso recém descoberto, o homem era livre, as regras 

inexistiam, a vegetação era abundante, dádiva da natureza, o pecado não tinha 

lugar. Aqui também aparecem as imagens das índias nuas se oferecendo aos 

portugueses, dos índios avessos ao trabalho, das práticas de incesto e 

licenciosidade ilimitada: do inferno Atlântico (HOLANDA, 1994). 
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 Em resumo, constata-se que o perfil da colonização portuguesa, 

ancorada na ética da aventura em detrimento da ética do trabalho, revela a 

incompatibilidade do passado ibérico com a racionalização característica de 

“terras protestantes”. Sendo assim, estabilidade e segurança – atributos de 

uma racionalização burocrática weberiana – teriam sido postos em segundo 

plano, a favor do desejo por recompensas imediatas. 

É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado 
entre gente hispânica a moderna religião do trabalho e o 
apreço à atividade utilitária. Uma digna ociosidade sempre 
pareceu mais excelente, e até mais nobilitante, a um bom 
português, [...] do que a luta insana pelo pão de cada dia. 
(HOLANDA, 2004, p.38). 

 
 As práticas adotadas na era colonial brasileira demonstravam, e talvez 

hoje ainda demonstrem, que o imediatismo com relação a ganhos originou um 

tipo de ordenamento social baseado em trocas de interesses a partir de 

círculos familiares. O resultado da herança lusitana imprimiu um 

comportamento dos indivíduos baseado nas ações de famílias com 

características de cunho patriarcal. 

 Observa-se que na era colonial, cada “Casa-grande” era uma república. 

Na área rural, o colonizador – com traços típicos de aventureiro português – se 

instalava e vivia com uma família gigantesca com o poder do pater familias, 

também gigantesco. A família era fechada, imune às mudanças que vinham do 

exterior. O pátrio poder era ilimitado e inabalável. A vida pública, social e 

política eram marcadas pela família rural colonial, predominava a toda 

sociedade sentimentos de obediência e respeito por algumas famílias. 

Repetidamente se observava, e continua a se observar, a invasão do público 

pelos interesses privados, do Estado pela ordenação familiar. 

 Na característica neoportuguesa predomina o ser rural, o ser familiar, o 

desinteressar-se pela vida pública, o de viver numa autarquia – a Casa Grande 

– onde há uma identidade afetiva, privada, longe da cidade, isolado de todos. 

Para os neoportugueses, a justiça se faz no seio familiar, o poder é o do “Pai” e 

geralmente ilimitado. Com isso, os partidos políticos apresentam-se como 

reflexos dos comportamentos privados – um chefe e seus agregados e 

escravos, que sempre devem incondicional lealdade ao seu “senhor”. 

Nos domínios rurais é o tipo de família organizada segundo as 
normas clássicas do velho direito romano-canônico, mantidas 



 46

na península Ibérica através de inúmeras gerações, que 
prevalece como base e centro de toda a organização. Os 
escravos das plantações e das casas, e não somente 
escravos, como os agregados, dilatam o circulo familiar e, com 
ele, a autoridade imensa do pater familias. Esse núcleo bem 
característico em tudo se comporta como seu modelo da 
Antiguidade, em que a própria palavra “família”, derivada de 
famulus, se acha estreitamente vinculada á idéia de 
escravidão, e em que mesmo os filhos são apenas os 
membros livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao 
patriarca, os liberi. (HOLANDA, 2004, p.81). 

 
 O que se constata no modelo de ordenamento social implantado no 

Brasil que tem na figura do “pai” e na tessitura familiar, evidenciados por 

Holanda (2004), sua expressão mais clara de patriarcalismo e patrimonialismo, 

não será um fato apenas datado a época do Brasil colônia. Há ainda resquícios 

deste comportamento na sociedade brasileira, o que atrapalha a ascensão do 

país para a solidificação de um Estado republicano. 

 Faoro em 1958, ao realizar sua obra Os donos do poder, irá convergir 

em parte com Holanda sobre uma das raízes brasileiras que fragiliza a nação 

rumo a um Estado mais moderno. Este autor constata a forte influência do 

patrimonialismo na constituição do comportamento português desde os idos de 

sua formação. O estudo realizado demonstra que durante séculos o Estado 

patrimonial português e sua burocracia estamental mantiveram o controle 

supremo de toda a dinâmica colonial, não só do ponto de vista político-

administrativo e militar, mas também do ponto de vista cultural, econômico e 

até mesmo religioso; o que nos diferencia de outras colônias, em especial das 

colônias anglo-saxônicas: 

Os ingleses transmigrados formaram sua própria organização 
política e administrativa [...] Não os contaminou a presença 
vigilante, desconfiada e escrutadora, do funcionário reinol: por 
sua conta, guardadas as tradições de self-government e de 
respeito às liberdades públicas, construíram as próprias 
instituições [...] O inglês fundou na América uma pátria, o 
português um prolongamento do Estado. (FAORO, 2001, 
p.145). 

 
 Há ainda, contemporaneamente, estudos que vão ao encontro dos 

pressupostos teóricos defendidos, por exemplo, por Da Matta (2000), que faz 

eco às afirmações feitas na obra Raízes do Brasil e demonstra que ainda 

vigora a existência de um sistema dual pretensamente estruturado e orientado 
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que tem como lógica a “casa” e a “rua” como unidades paradoxais, ressaltando 

os traços marcantes do patriarcalismo brasileiro.  

 O autor demonstra que na gramática social brasileira a “casa” simboliza 

o domínio do privado por excelência, sendo o terreno da intimidade, do familiar, 

das relações pessoais, do parentesco, da afeição e do descanso, enquanto a 

“rua”, seria o domínio do mercado, do Estado, o de todos contra todos.  

 O que se evidencia em Holanda, Faoro e Da Matta é a permanente 

conotação negativa do espaço público, simbolizada como esfera onde todos 

são iguais, que interpreta e enxerga esse outro lado como sendo um ambiente 

vivido e percebido como “uma dura realidade”, esfera do trabalho e da luta, da 

disputa pela sobrevivência e, com bastante frequência, da punição (DA 

MATTA, 2000). A esfera pública, simbolizada como “rua”, é vista pela 

sociedade brasileira através de uma percepção hobbesiana onde o “homem é o 

lobo do homem” (HOBBES, 2004). 

 Evidencia-se a partir dos traços do personalismo patriarcal brasileiro e 

da lógica estabelecida entre a esfera privada e pública, um efetivo 

distanciamento dos comportamentos entre os homens quando associado a 

qualquer ação de caráter público, ou como dizia Hobbes, um estado de 

natureza presentemente vivo na identidade “guarani”, que se fundamenta na 

competição, na discórdia e na glória. 

[...] os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos 
outros – e, sim, até, um enorme desprazer –, [...] pois cada um 
pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que 
ele se atribui a si próprio e, na presença de todos os sinais de 
desprezo ou de subestimação, naturalmente se esforça, na 
medida em que a tal se atreva – o que, entre os que não tem 
um poder comum capaz de os submeter a todos, vai 
suficientemente longe para levá-los a destruir-se uns aos 
outros –, por arrancar de seus contendores a atribuição de 
maior valor, causando-lhes dano e, pelo exemplo, expandindo 
o dano aos demais. 
Na natureza do homem encontramos três causas principais de 
discórdia. Primeiro, a competição; segundo, a discórdia; e 
terceiro, a glória. (HOBBES, 2004, p.97). 

 
 Por outro lado, na esfera privada, no seio familiar simbolizado na “casa”, 

os brasileiros submetem-se a regras de conduta estabelecidas pelos códigos 

do amor e dos laços parentais. Há a cooperação e ajuda mútua em benefício 

do bem comum familiar e os “muros” que cercam a vida privada protegem as 



 48

pessoas de regras impessoais que comumente são interpretadas como injustas 

e imprevisíveis e que só são factíveis para as “pessoas”, nunca para os 

“indivíduos”. (DA MATTA, 1990). 

 Observa-se que a herança lusitana, que tem por definição o 

patriarcalismo no tecido social do Brasil, ainda permanece viva na sociedade 

brasileira, haja vista os estudos de Faoro e contemporaneamente de Da Matta. 

O contexto ibérico de uma racionalização às avessas, de um ordenamento 

social baseado na pater familias e de uma coesão social impregnados por 

ideias de poder, de respeitabilidade e obediência ao senhorio, podem em parte 

explicar a proeminência do privado sobre o público e, consequentemente, a 

invasão do Estado por códigos sociais característicos do ambiente familiar. 

 

2.2.2. O “homem cordial”: uma faceta do povo brasil eiro. 

 

 Ao refletir sobre esta tipologia do homem brasileiro, percebe-se a forte 

influência da escola alemã na obra Raízes do Brasil. Verifica-se que o “homem 

cordial” é um modelo de análise (tipo ideal18) elaborado pelo autor que 

expressa à conduta pessoalizada, familiarizada dos indivíduos, tendo em vista 

os valores do indivíduo no plano político. Trata-se de denominar uma espécie 

de comportamento tipicamente brasileiro, um limiar entre um Estado pré-

moderno e moderno, uma atuação pautada no campo estratégico-político e 

menos no plano moral. 

 Salienta-se, nesta definição do homem brasileiro, o aspecto da 

psicologia social que influencia tanto este autor. Para Holanda, “[...] o homem 

cordial seria antes de tudo um ser psicológico completamente avesso à 

civilidade, em tudo que essa tem de formalidade, regras e convenções” 

(DECCA, 2004, p.219). 

                                                 
18 Pelo conceito de tipo ideal defendido por Weber e trabalhado por Holanda, entende-se ser: 
“[...] a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista, e mediante o encadeamento da 
grande quantidade de fenômenos isoladamente dados, difusos e discretos, que se podem dar 
em maior ou menor número ou mesmo falar por completo, e que se ordenam segundo os 
pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de se formar um quadro homogêneo de 
pensamento. Torna-se impossível encontrar empiricamente na realidade desse quadro, na sua 
pureza conceitual, [...]. Para a investigação histórica depara-se a tarefa de determinar, em cada 
caso particular, a proximidade ou afastamento entre a realidade e o quadro ideal”. (WEBER, 
2001, p.50). 
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 A figura do “homem cordial” parece surgir de uma busca em 

compreender como se constituíram o caráter do povo brasileiro e suas relações 

sociais. Como Freyre e Caio Prado, Holanda participa de certa forma desta 

tentativa de analisar a identidade nacional, enfatizando como principal traço de 

brasilidade o predomínio do emocional e do instintivo sobre qualquer tipo de 

comportamento racional-legal. Afinal, a reflexão feita do homem brasileiro 

demonstra um perfil de indivíduo que privilegia as ações pautadas por 

comportamentos ditos “afetuosos” e “sentimentais”, em conformidade com a 

imagem que se quer difundir a todo o mundo exterior. 

 Essa faceta do povo brasileiro é consequência de uma herança 

portuguesa “personalista”, de fortes traços de uma sociedade ruralista, 

patriarcal e patrimonialista que nos legou o triste traço de atender aos 

caprichos pessoais em detrimento de um planejamento racional de Estado. O 

que Holanda evidencia em sua obra é o predomínio do círculo familiar e das 

vontades particulares em prejuízo da ascensão do Estado racional legal. 

O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda 
menos, uma integração de certos agrupamentos, de certas 
vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. 
Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, 
mas antes uma descontinuidade e até uma oposição 
(HOLANDA, 2004, p.141). 

 
 A tipologia do homem cordial evidencia que o país parece ter sido 

marcado ao longo do tempo por um Estado completamente avesso às 

aspirações da sociedade civil, que peremptoriamente privilegia o mundo dos 

interesses privados, inibindo a livre iniciativa e inconsequentemente 

compromete as instituições brasileiras a partir de uma visão organicista da vida 

social, onde a vida privada invade e determina o interesse público. 

 A identificação do patrimonialismo como um fenômeno típico do Estado 

brasileiro é, para o autor, uma das explicações para o atraso da instância 

política. O homem cordial que privilegia o “predomínio constante das vontades 

particulares” e “que encontra seu ambiente próprio em círculos fechados e 

pouco acessíveis a uma ordenação impessoal” (HOLANDA, 2004, p.146), 

tenderá a ocultar as relações patrimoniais que instituem o tecido social 

brasileiro. O país verdadeiro, especialmente o mundo agrário – em resposta à 

exaltação de Freyre à Casa-grande – será disfarçado, escondendo as raízes 
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históricas de patriarcalismo, clientelismo e mandonismo. O Brasil apontado por 

Holanda revela a interface de um Estado atrasado e ao mesmo tempo 

modernizante que tem como marca um privatismo particularista antípoda à 

formação de uma cultura cívica. Ou seja, o verdadeiro traço da cordialidade 

brasileira terá como fator marcante à aversão em viver em uma sociedade tida 

igualitária, pois, a possível perda de privilégios e enfraquecimento dos contatos 

primários torna o homem brasileiro defensivo a todas essas possíveis 

mudanças e radicalmente contrário a qualquer ação inclusiva. 

Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, 
justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência 
– e isso explica pelo fato de a atitude polida consistir 
precisamente em uma espécie de mímica deliberada de 
manifestações que são espontâneas no “homem cordial”: é a 
forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso 
a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a 
sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do 
indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça 
de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada 
qual preservar intactas sua sensibilidade e suas emoções. 
(HOLANDA, 2004, p.147). 

 
 Constata-se que a análise realizada por Holanda ao refletir sobre a 

postura do homem brasileiro pretende dar conta da adoção de ideias liberais no 

território brasileiro, mesmo que o país esteja impregnado por uma cultura 

permeada por valores personalistas e patriarcais. O autor demonstra a 

perspectiva a partir da qual devemos avaliar o modo como ocorre a importação 

de ideias na formação social brasileira, afinal, foi a partir da adoção dos 

comportamentos de cordialidade que parte da sociedade brasileira assume 

uma máscara de civilidade. Evidencia-se que a afeição aparente carrega 

consigo o horror ao espírito de cooperação, ao trabalho sistemático, às 

condutas reguladas por normas e valores universais e superestima a 

autoimagem, o espírito de bacharelismo19 – modelo adotado de uma tradição 

liberal combinado a um ambiente cultural totalmente adverso, isto é, o 

liberalismo realizado no país transverte-se num verniz superficial, onde o que 

                                                 
19 O espírito do bacharelismo “[...] ostenta-se [na] tendência para exaltar acima de tudo a 
personalidade individual como valor próprio, superior as contingências”. Os bacharéis 
brasileiros teriam o papel através de suas “[...] carreiras liberais [de] vincula[r]-se estreitamente 
ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade”. (HOLANDA, 2004, p.157, 
grifos meus). 
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de fato rege as normas sociais são os contatos primários, as relações 

familiares, o privado em detrimento do comum. 

 O “homem cordial” faz de sua vida social um prolongamento de sua 

intimidade e por esse motivo se pode afirmar que manifestações coletivas 

realizadas na sociedade brasileira apresentam em sua gênese impulsos de 

sentimentos privados. 

 Estabelece-se no Brasil a perspectiva da dominação tradicional, outrora 

analisada por Weber. A partir do passado colonial, a postura da lhaneza no 

comportamento social brasileiro torna-se uma constante. As explicações já 

anteriormente expostas demonstram que há uma vinculação entre as ações 

desenvolvidas pelo povo brasileiro e os atos característicos de um Estado 

pautado por atividades de uma dominação patrimonial. 

 A legitimidade das ações do Estado é baseada em pequenos círculos 

familiares, que adquirem uma sacralização que fortalece ainda mais seu poder 

pessoal quando tais famílias carregam uma longevidade e antigas tradições. O 

arquétipo sempre reside na autoridade do patriarca, que de modo pessoal e 

instável, sujeito aos caprichos e a sua própria subjetividade, estabelece as 

regras a serem cumpridas por todos de sua comunidade, ou seja, na interface 

entre a esfera doméstica e a esfera pública, surge o espírito de “piedade20” a 

unir de maneira mais sofisticada, dominantes e dominados. 

 Observa-se que a sociedade brasileira é pautada por: 

[...] uma “ordem de status” baseada em “prestígio social” para 
qualificar positiva ou negativamente os grupos sociais. Os 
grupos positivamente qualificados costumam manter um estilo 
de vida que desvalora o trabalho físico, o esforço premeditado 
e contínuo, o interesse lucrativo, e buscam, através de 
monopólios sociais e econômicos, a manutenção de um 
modus vivendi exclusivo, diferenciado, traduzido em privilégios 
[...]. A razão de ser [...], portanto, é a desigualdade calcada na 
diferenciação da honra pessoal, no exclusivismo social e na 
ostentação [...] (CAMPANTE, 2003, p.162). 

 
 Tem-se, desta forma, uma sociedade constituída por uma estrutura 

produtiva e marcada por relações pessoais regidas por valores de intimidade 

(BARRET, 1972), de consideração, de favor (SCHWARTZMAN, 1977) ou 

                                                 
20 “Piedade”, aqui, não tem o caráter comum, de pena ou caridade, mas o sentido de respeito 
filial pela pessoa do pater, intimamente associado à reverência pelo religioso, pelo sagrado, 
pelo tradicional. A piedade manifesta-se, segundo Weber, pelo sentimento de devoção 
puramente pessoal ao soberano que caracteriza o patrimonialismo. 
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respeito (CASTRO, 1974). Verifica-se a partir desses valores impressos na 

cultura deste homem brasileiro que se origina na análise tipológica do homem 

cordial de Holanda, apreciações éticas e estéticas generalizantes, onde há uma 

hierarquização contínua e múltipla que invariavelmente privilegia as relações 

fundamentadas nos contatos primários. 

 Sendo assim, constata-se que o modo de viver neoportuguês pesa 

fortemente nos valores culturais. O comportamento do homem cordial, 

essência do caráter brasileiro, continua a ser um obstáculo antropológico ao 

desenvolvimento nacional, já que os laços de solidariedade aludidos são, via 

de regra, mecanismos de manutenção do status quo dos detentores do poder 

que mascaram sua repulsa por atos plurais e igualitários, com ações tidas 

aparentemente como de incorporação das classes menos abastadas. 

 Fica evidente que o pater poder inconteste e ilimitado, o predomínio da 

família e da Casa-grande sobre o Estado e as extensões do poder da esfera 

privada são fortes características – como observa Holanda – para a ascensão 

deste homem “afetivo” que impede a formação plena de um país pautado por 

práticas cidadãs e de um Estado tipicamente republicano. 

 

2.2.3. A revolução citadina de homens superiores e pobres de boa 

têmpera. 

 

 Para este intelectual paulista só será possível a transição para um país 

efetivamente moderno e cidadão a partir de uma revolução social que liquide 

os fundamentos personalistas e aristocráticos, ibéricos e rurais, em que se 

assenta a vida social do povo brasileiro. Holanda acredita que o processo 

revolucionário consiste na lenta dissolução dos vícios arcaicos da velha ordem 

colonial e patriarcal.  

 Observa-se o anseio do autor em ultrapassar um mundo pré-moderno 

que no Brasil parece querer continuar a existir em concomitância com um novo 

mundo moderno. Evidencia-se na obra de Holanda o desejo em evitar que o 

país adquira uma simbiose entre atitudes cidadãs, democráticas e legítimas 

com traços personalistas, autoritários e clientelistas. 
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 A proposta encontrada para evolução político-social do país, de acordo 

com os problemas expostos pelo autor, parece estar assentada nos princípios 

liberais e democráticos. 

[O] remédio, [...] aparentemente mais plausível, está em 
pretender-se compassar os acontecimentos segundo 
sistemas, leis ou regulamentos de virtude provada, em 
acreditar que a letra morta pode influir por si só e de modo 
enérgico sobre o destino de um povo. A rigidez, a 
impermeabilidade, a perfeita homogeneidade da legislação 
parecem-nos constituir o único requisito obrigatório da boa 
ordem social. (HOLANDA, 2004, p.178, grifos meus). 

 

 A virtude de um Estado pautado por práticas isentas, como as 

imaginadas acima, necessitam de uma lógica democrática moderna, ou seja, 

inscritas a partir de um funcionamento do Estado que se paute pela legalidade 

e transparência onde não haja a interferência de grupos de interesses afetando 

diretamente as diretrizes e os rumos do país. 

 Para a realização de um Estado pautado por ações democráticas, 

Holanda crê nas ações efetuadas por intelectuais das cidades que, rompendo 

com a tradição neoportuguesa das casas-grandes e senzalas abririam o país 

para todos os filhos desta terra.  

 Holanda quer evitar a falta de coesão interna, o equilíbrio aparente, o 

patriarcarlismo e o clientelismo, características que impedem a ascensão de 

um Estado moderno e democrático. Ao contrário de Freyre e Vianna, o autor 

refletirá que: 

Não existe aqui a coesão externa, o equilíbrio aparente, 
embora muitas vezes fictício, dos núcleos formados no litoral 
nordestino, nas terras do massapé gordo, onde a riqueza 
agrária pode exprimir-se na sólida habitação do senhor de 
engenho. (HOLANDA, 2004a, p.09). 

 
 Percebe-se, através do confronto do ideário desses autores, uma 

relação conflituosa, não esclarecida, entre a esfera urbana e rural como 

pressupostos para o avanço do país na obra deste autor. Peremptoriamente o 

rural é associado ao atraso, a práticas personalistas e ao desmando, e a 

cidade associada à modernidade, a práticas legalistas e à democracia.  

 A revolução idealizada pelo autor é citadina, tem sua gênese nos 

princípios liberais e democráticos e na tentativa de demonstrar que os 

princípios ideológicos da Revolução Francesa, anteriormente absorvidos às 
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avessas no Brasil, não deveriam apresentar o impersonalismo democrático tão 

comum nas relações sócio-políticas. No modelo liberal democrático idealizado 

por Holanda há a necessidade do retorno à máxima rousseauniana, que expõe: 

“O homem nasceu livre, e por toda parte geme agrilhardo; o que julga ser 

senhor dos demais é de todos o maior escravo” (ROUSSEAU, 2004, p.23). A 

revolução democrática citadina idealizada por Holanda tem a proposta inicial de 

erigir o velho ideal francês de que a condição de todos os homens é a de 

igualdade. 

 Se o que move os ideais revolucionários do autor é a proposta 

igualitária, percebe-se que a ação para uma efetiva mudança não ocorrerá de 

forma horizontal via a ascensão das camadas mais populares para 

reivindicação de seus direitos, a verdadeira revolução para Holanda, 

concordando com Herbert Smith, virá da amalgamação entre as camadas 

superiores e os pobres de boa têmpera: 

[A revolução], quando vier, [virá] placidamente e [terá] como 
remate a amalgamação, não o expurgo, das camadas 
superiores; camadas que, com todas as suas faltas e os seus 
defeitos, ainda contam com homens de bem. Lembrai-vos de 
que os brasileiros estão hoje expiando os erros dos seus pais, 
tanto quanto os próprios erros. A sociedade foi mal formada 
nesta terra, desde as suas raízes. Se as classes cultas se 
acham isoladas do resto da nação, não é por culpa sua, é por 
sua desventura. Não ouso afirmar que, como classe os 
operários e tendeiros sejam superiores aos cavaleiros e aos 
grandes negociantes. A verdade é que são ignorantes, sujos e 
grosseiros, nada mais evidente para qualquer estrangeiro que 
os visite. Mas o trabalho dá-lhes boa têmpera, e a pobreza 
defende-os, de algum modo, contra os maus costumes. 
Fisicamente, não há duvida que são melhores do que a classe 
mais elevada, e mentalmente também o seriam se lhes 
fossem favoráveis às oportunidades. (SMITH apud HOLANDA, 
2004, p.181). 

 

 2.3. Caio Prado Júnior: o intelectual arguto. 

 

 A partir fundamentalmente da leitura de duas obras de Caio Prado Júnior 

(1994a; 1994b), verifica-se o distanciamento em analisar a formação social 

brasileira a partir da ótica dualista da herança patrimonial-patriarcal. Ainda que 

suas interpretações também sejam referentes a períodos anteriores a 

independência política, que ocasionaram parte das mazelas sócio-históricas, 

este autor está mais preocupado em revelar o distanciamento do Brasil em 
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relação a ações ditas republicanas, a partir do caráter de exploração de 

classes. Sendo assim, sua abordagem concentrará esforços por demonstrar 

que a sociedade brasileira funda-se a partir de uma natureza econômica da 

empresa colonizadora que deu início à formação social brasileira. 

 Para compreensão do Brasil, argumenta o autor, é necessário perceber 

as particularidades e diferenciações entre as duas formas de colonização 

efetivadas. Ao norte da América, a colonização foi realizada a partir de ondas 

migratórias oriundas de conflitos religiosos e políticos, tendo sido orientada, 

desde o seu princípio, à construção de um novo mundo que a partir das 

similaridades naturais da Europa proporcionavam aos novos habitantes uma 

relação de maior aproximação com o novo espaço conquistado. Já no caso dos 

países americanos de climas tropicais e subtropicais – sendo, por exemplo, o 

caso do Brasil – o motivo era essencialmente econômico, voltado 

fundamentalmente à exploração dos recursos naturais e oportunidades 

oferecidas pelo território virgem. Essa característica colonizadora 

desencadeará, na percepção do autor, toda a organização social e política do 

país, privilegiando os modelos patriarcais e escravistas, sendo em ambos os 

casos, supervisionada e controlada pela coroa portuguesa. 

 Todo o desenrolar da formação social brasileira aparece atrelada por 

uma relação de dependência econômica. Exemplificando tal afirmação, Caio 

Prado (1994a) demonstra os termos da independência política do país – dada 

sob a tutela e proteção da Inglaterra – confirmando a condição de dependência 

externa do Brasil e, por conseguinte, sua incapacidade de dinamizar a partir de 

suas próprias ações internas a possibilidade de mudança e evolução da política 

nacional. 

 A sociedade brasileira origina-se de uma colonização exploratória, ação 

essa que, consequentemente, trará para a realidade social brasileira a 

presença de um aparato estatal forte e centralizado, representado por 

interesses de uma minoria dominante que diante da debilidade de iniciativas de 

organização social fará seus interesses privilegiar-se em detrimento de 

qualquer ação mais horizontal. 

 Se a constatação historiográfica produzida por Caio Prado (1994a) leva 

a interpretação de um distanciamento entre o Estado e seu povo e de uma 

relação de desequilíbrio entre a classe dominante e seus respectivos “servos”, 
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esta inicial impressão não se coaduna com as aspirações deste autor. Como 

bem evidencia Reis (1999), Caio Prado, talvez seja entre os três principais 

intelectuais da década de 30, o único verdadeiramente esperançoso, sem ser 

utópico, da mudança do país para realidades mais inclusivas. Acredita que 

somente o povo brasileiro poderá promover as mudanças de cenário 

necessárias. 

[...] as elites não fazem a história do Brasil sozinhas. O sujeito 
da história não são as elites isoladas, mas as classes sociais em 
luta. Mesmo que as elites dominem quase absolutamente, elas 
não existem sozinhas no cenário brasileiro. Ao seu lado, e 
sustentando a sua condição de elites – elites em relação a 
quem? –; existe a grande massa da população brasileira. 
“Redescobrir o Brasil”, significa ver nesta sua face oculta, neste 
seu outro lado, o verdadeiro Brasil. Este outro lado deverá ser 
integrado, valorizado e recuperado, pois nele estão os 
construtores da sociedade brasileira presente/futura. (REIS, 
1999, p. 176). 

 
 Caio Prado inicia uma corrente teórico-metodológica21 que evidencia a 

relação econômica como matriz para as ações e mazelas sociais do país em 

detrimento dos comportamentos herdados da matriz colonizadora luso-

brasileira, entretanto, converge para algumas das conclusões realizadas por 

seus antecessores (Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda). Sendo 

assim, a análise realizada por este autor, antes de se traduzir em obras 

contrárias ao que seus predecessores advogavam, servem como complemento 

para o entendimento da formação da sociedade brasileira, já que se trata de 

um processo complexo que comporta uma miríade de análises. 

 Percebe-se que as análises deste autor pertencem ao universo das 

produções oriundas da década de 30. Como bem expressa Carlos Guilherme 

Mota, “a obra de Caio Prado reflete a historiografia de redescobrimento do 

Brasil, exprimindo a mentalidade ligada ao sopro de radicalismo intelectual e 

análise social brasileira que eclodiu depois da revolução de 1930” (MOTA, 

1985, p. 27). 

                                                 
21 Caio Prado ao utilizar-se de uma abordagem de dependência econômica para explicar 
algumas das fragilidades de nossa constituição social, acaba por erigir uma nova corrente de 
pensamento sociológica. Essa corrente teórico-metodológica mais tarde será denominada de 
sociologia da dependência e terá como autores expoentes: Florestan Fernandes, Fernando 
Henrique Cardoso, Octavio Ianni e outros. 
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 Críticas realizadas a autores da década de 30, como as realizadas a 

Caio Prado, exaltam o caráter datado de suas análises, demonstrando, como 

defende Souza (2000), que esses autores com suas obras apresentam uma 

abordagem sociológica calcada na “inautenticidade”. Os argumentos contrários 

a esses autores contestam a ênfase às análises comportamentais e 

econômicas como caminho para compreensão do sentido da realidade 

histórico-cultural do país, querem – ao contrário do que hoje parece mover as 

análises sociais brasileiras – delimitar as influências da formação nacional, 

analisando de maneira estanque: a) as relações com os negros; b) o regime de 

trabalho escravo; c) o aspecto de monocultura agrária; d) a presença feminina 

nas relações sociais; e) as relações de mando e subserviência entre as classes 

no país etc. Alguns críticos, e mais especificamente Souza (2000), parecem 

recusar as análises macro-sociais, há uma interpretação de que o Brasil não 

pode ser decifrado, que uma abordagem mais ampla acaba por desconsiderar 

aspectos sociais importantes e que nem sempre esses eixos estão tão 

diretamente interligados como apregoam os respectivos autores dessas obras.  

 Por outro lado, são as abrangentes análises desses respectivos autores, 

denominados de intérpretes do Brasil, que possibilitaram a constatação da 

influência negativa das relações com a metrópole ibérica na realidade 

brasileira, tanto do ponto de vista comportamental (no caso do Freyre e 

Holanda) como na esfera econômica (no caso de Caio Prado), sendo 

posteriormente estudos-chaves para as análises de outras obras da formação 

social brasileira (FERNANDES, 1965; DA MATTA, 1990; FAORO, 2001; 

FURTADO, 1983; LAMOUNIER, 1981; RIBEIRO, 1995 etc.), apresentando-se 

como obras autênticas e relevantes para a consolidação de alguns conceitos 

clássicos das ciências sociais brasileiras. 

 

2.3.1. O [Des]entendimento da colonização brasileir a. 

 

 O sentido da colonização brasileira e suas implicações na realidade do 

país serão, talvez, os temas mais constantes da análise historiográfica de Caio 

Prado, são sem dúvida, a base de sua interpretação da história brasileira. 

(DIEHL, 2004). A sua abordagem sobre o entendimento da colonização 
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pretende desvendar as peculiaridades dos períodos colonial, imperial e 

republicano (VELOSO et al, 2001). 

 Percebe-se que toda a construção teórica construída pelo autor 

demonstra que o sentido histórico da colonização brasileira perpassa a 

condição do capitalismo comercial europeu a partir do século XVI. 

[...] O Brasil viveu no curso de toda a sua história, e ainda vive 
em função das flutuações de mercados longínquos que podem 
fazer a sua fortuna ou miséria, sem que ele nada possa dizer na 
matéria, somos obrigados a sofrer passivamente as vicissitudes 
de uma conjuntura completamente estranha. (PRADO JÚNIOR, 
1954, p.43). 

 
 O entendimento da colonização brasileira torna-se situação basilar para 

a compreensão da construção e transformação da nação brasileira. É a partir 

da perspectiva histórica de uma colonização, baseada na relação de 

exploração entre a metrópole portuguesa e a colônia brasileira que se 

assentam as bases do trabalho escravo, da economia agroexportadora, dos 

surtos de industrialização e, agregado a essa temporalidade, das articulações e 

dos desencontros entre as tendências predominantes na sociedade civil e as 

que prevalecem no poder estatal; e todos os demais desdobramentos sociais 

que marcam o passado brasileiro e ainda encontram-se presentes na realidade 

da nação brasileira. 

 Ao mesmo tempo em que suas obras vão revelar a importância da ação 

realizada pela coroa portuguesa na compreensão de fenômenos ainda vigentes 

na realidade social brasileira, suas interpretações sobre a colonização 

brasileira demonstrarão também que esta colonização não acontece de forma 

isolada e sem maiores motivações. A partir de seus estudos sobre a forma de 

colonização realizada no Brasil, Caio Prado engendra em quase todas as suas 

abordagens o interesse econômico como ator principal para fundamentar e 

incentivar as mudanças sociais. 

 A perspectiva utilizada por Caio Prado será de entender o todo para 

explicar as partes (REIS, 1999). Sendo assim, a “parte-Brasil” tem um sentido 

mais geral, ou seja: a formação social ocorreu essencialmente para fornecer 

açúcar, tabaco, ouro, diamantes, algodão, café para o comércio europeu. Foi 

para tal objetivo, exterior, para fora, que se organizou a sociedade e a 

economia brasileira.  
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 A colonização brasileira, na interpretação deste autor, foi um problema 

de difícil solução para a coroa portuguesa desde seu descobrimento. Faltava à 

metrópole gente e cabedais para dedicar-se à tarefa de residir neste novo 

continente. O surto marítimo ocorrido em Portugal no século XV fora provocado 

por uma burguesia comercial sedenta de lucros. Com o apoio da instituição 

monarca, essa burguesia começou a sua expansão pela África e pelas Índias 

(REIS, 1999). 

 O fascínio que exercia o continente indiano inspirava os desbravadores 

a fantasias e delírios em busca de abundantes riquezas. As Índias se tornaram 

o grande objetivo da aliança entre burgueses e a coroa portuguesa, entretanto, 

no meio do caminho, a empresa marítima portuguesa depara-se com um 

território imenso, pouco habitado e de escassas riquezas perceptíveis, o Brasil. 

Esse primeiro contato entre a metrópole e sua nova conquista territorial fizeram 

com que o Brasil passasse de um território desconhecido para uma colônia 

sem povoamento. A relação inicial fundamentava-se na exportação de produtos 

primários para expandir o regime mercantilista português. Como salienta Caio 

Prado, o Brasil é capitalista desde sua origem (PRADO JÚNIOR, 1994b). 

 A economia brasileira surge a partir da grande exploração comercial, 

criada pelo capitalismo mercantil europeu e voltada para o mercado externo. O 

Brasil desde seu descobrimento compartilha do mesmo sistema e das mesmas 

relações econômicas que originaram o capitalismo. O reflexo do sistema 

capitalista na realidade colonial brasileira é verificado na mão-de-obra escrava 

que inicia o processo de mais-valia do grande proprietário rural e no 

predomínio da grande propriedade rural que produzia para exportação, ao 

contrário do que era realizado nas colônias norte-americanas que se 

fundamentavam na pequena propriedade. 

 No Brasil não se constituiu uma classe camponesa que produzisse em 

pequenas propriedades e em família. Na exploração comercial colonial, a 

direção e ocupação na exploração do solo foram exercidas pelo grande 

proprietário. O trabalho escravo satisfazia as exigências do sistema comercial 

colonial e, principalmente, dos grandes proprietários de terra. Escravos e 

trabalhadores livres que viviam em condições sub-humanas recebiam, vez por 

outra, uma compensação pelos serviços prestados – dinheiro ou concessões 

das mais variadas – e ambos lutavam por objetivos comuns: a melhoria de 
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seus rendimentos. Percebe-se com isso que o trabalho escravo e a grande 

propriedade rural não foram incompatíveis à acumulação capitalista, mas sim, 

extremamente necessárias para manutenção da estrutura que se necessitava à 

época. 

É assim extremamente simples a estrutura social da colônia [...] 
Reduz-se em suma a duas classes: de um lado os proprietários 
rurais, a classe abastada dos senhores de engenho e fazenda; 
doutro a massa da população espúria dos trabalhadores do 
campo, escravos e semilivres. Da simplicidade da infra-estrutura 
econômica – a terra, única força produtiva, absorvida pela 
grande exploração agrícola – deriva da estrutura social: a 
reduzida classe de proprietários, e a grande massa que trabalha 
e produz, explorada e oprimida. (PRADO JÚNIOR, 1994a, p. 
28). 

 
 Ao efetivar-se a economia colonial baseada na grande propriedade, 

onde apenas duas classes se faziam presentes de maneira perceptíveis, houve 

por parte da coroa portuguesa – seja por relapso ao território recém-

conquistado ou por falta de recurso humano para controlar o enorme território 

brasileiro – o consentimento para que os senhores de terra utilizassem seu 

poderio pessoal para a efetivação do controle de possíveis revoltas internas. 

Sendo assim, há uma compressão nos grandes domínios, toda população vive 

nas dependências de seus respectivos senhores rurais. A grande exploração 

agrícola absorve toda a economia local, monopolizando, por conseguinte, os 

meios de subsistência, subordinando todos os residentes – principalmente os 

escravos, que naturalmente estavam ligados aos senhores de terra por sua 

condição de mercadorias. 

 O estatuto político colonial estabelece-se a partir de regiões dominadas 

por pequenos grupos ou famílias, que através de seu chefe (o senhor rural), 

exercia sua vontade e controlava possíveis reivindicações de seus 

subordinados. A questão fundamentava-se em primeiro lugar nos “interesses 

dos grandes proprietários rurais. [Sendo] destes, portanto, e só destes, o poder 

político da colônia” (PRADO JÚNIOR, 1994a, p. 32, grifos meus). 

 Ao estudar a esfera política colonial percebe-se que sua atuação se dá 

de maneira dispersa, pouco centralizada, o Brasil inicia sua formação a partir 

da desarticulação entre as diferentes regiões e desenvolve-se tendo como 

princípio os interesses dos senhores de terra que assumem posições e ações 
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frente a seus subordinados privilegiando os interesses econômicos oriundos do 

sistema colonial luso-mercantilista. 

Em cada região é a câmara respectiva que exerce o poder. 
Formam-se assim sistemas praticamente soberanos, regidos 
cada qual por uma organização política autônoma. O Brasil 
colonial forma uma unidade somente no nome. Na realidade é 
um aglomerado de órgãos independentes, ligados entre si 
apenas pelo domínio comum, porém, muito mais teórico que 
real, da mesma metrópole. (PRADO JÚNIOR, 1994a, p. 32). 

 
 No período colonial, o Brasil tinha inúmeros espaços de poder nas mãos 

de alguns senhores de terra que dificilmente se comunicavam. Essa 

característica que marca peculiarmente a colonização, só foi realizada graças à 

anuência da metrópole portuguesa. O vínculo exercido entre Brasil e Portugal 

ocorria através dos interesses dos senhores de terra que se comprometiam a 

manter fidelidade ao reino lusitano desde que mantivessem seu poder de 

atuação em suas grandes propriedades. O século XVI marcou definitivamente 

essa aliança entre os senhores de terra e a coroa portuguesa. Por um lado, os 

senhores de terra exportavam seus produtos e mantinham a ordem interna, por 

outro, a metrópole mantinha o exclusivismo comercial com sua colônia e não 

precisava ter despesas e preocupações perante as revoltas ocorridas em sua 

possessão.  

 Esse pacto só foi definitivamente fragilizado e desfeito a partir de 

meados do século XVII. A nova política adotada pela coroa portuguesa em 

relação ao Brasil oprimia demasiadamente a economia interna brasileira, essa 

ação tinha o intuito de manter o controle da colônia, que a essa época já tinha 

transformado sua estrutura social e econômica para uma situação mais 

vigorosa.  

 Outro fato que corrobora a mudança entre a coroa portuguesa e o Brasil 

é a vinda da família real portuguesa. Este deslocamento da corte lusitana para 

terras “tupis” contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento do 

país, mudando as relações entre senhores de terra e a coroa portuguesa. 

Perante as inúmeras mudanças ocorridas, o medo de um controle centralizado 

por parte da nobreza portuguesa e a exploração nas relações comerciais entre 

os representantes do poder no Brasil, os senhores de terra e demais grupos de 

influência acabam se articulando e iniciam um processo de emancipação 
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política para o país para livrarem-se dos incômodos impostos exercidos pela 

metrópole portuguesa. 

[...] rompera-se o equilíbrio político do regime colonial. Minando-
lhe surdamente a base, e manifestando-se por vezes na 
superfície em atritos e choques violentos, trabalhavam forças 
contrárias, que dia a dia mais lhe comprometiam a estabilidade. 
O choque destas forças, interesses nacionais e lusitanos, no 
terreno econômico; autonomia local, representada pela 
administração dos colonos, e sujeição administrativa, 
representada pelo poder da coroa portuguesa, no terreno 
político; o choque destas forças contrárias assinala a 
contradição fundamental entre o desenvolvimento do país e o 
acanhado quadro do regime de colônia. Dele vai resultar a 
nossa emancipação. (PRADO JÚNIOR, 1994a, p. 44). 

 
 Ao analisar essa interpretação da primeira emancipação política 

brasileira, Caio Prado quer evidenciar que o Estado brasileiro funda-se a partir 

de um conflito entre as classes dominantes. Ou seja, a mudança de regime de 

colônia para império ocorre por “cima”, sem a presença da população e 

impulsionada pelas divergências na esfera política e econômica entre senhores 

de terra e a nobreza lusitana. Esse legado deixado pelas relações sociais e 

econômicas à época de colônia também serão sentidos em outros períodos 

históricos da sociedade brasileira como bem irá expor Caio Prado em seus 

trabalhos. 

 

2.3.2. A escravidão e o desenvolvimento desigual da  formação social 

brasileira. 

 

 A colonização brasileira, funda e mantém a presença de duas classes 

sociais: a dos senhores de terra, comerciantes e traficantes de escravos que 

viviam em grande ostentação e riqueza; e a dos escravos, índios e 

trabalhadores semilivres22, vivendo em condições de penúria e expostos a todo 

tipo de sofrimento. Ao abordar em seus estudos as classes sociais existentes à 

época da colonização e do império, Caio Prado, ao contrário de Freyre e 

Holanda, dará maior atenção às classes excluídas dos processos sociais, 

políticos e econômicos. 

                                                 
22 A denominação de trabalhadores semilivres apresenta-se como: a figura de um trabalhador 
que vende sua força de trabalho ao proprietário de terra. Geralmente eram trabalhadores que 
produziam nas terras dos grandes senhores rurais diversificando o cultivo de alimentos, ou 
então, trabalhadores liberais que tinham alguma dívida com os detentores de terras locais. 
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 Para o autor a escravidão realizada no Brasil teria sido infelizmente a 

única estrutura histórica organizada na sociedade colonial. O período de 

escravidão até o século XIX determinou a organização do trabalho e da vida, a 

economia, a política e a cultura, produziu também todo um universo de valores, 

ideias, padrões, doutrinas, modos de ser, agir e pensar. A influência africana, 

seja ela na forma de trabalho ou através de suas manifestações culturais, 

fincou raízes definitivamente no solo brasileiro. Caio Prado demonstra que “[...] 

no campo como na cidade, no negócio como na casa, o escravo é onipotente. 

Torna-se muito restrito o terreno reservado para o trabalho livre, tal o poder 

absorvente da escravidão” (PRADO JÚNIOR, 1994b, p. 277). Ao estudar a 

estrutura social da escravidão, Caio Prado quer chamar a atenção para o modo 

inequívoco da desigualdade que se manifesta até hoje na sociedade brasileira, 

demonstrando o contrário do defendido por Freyre, que as relações entre as 

classes estabelecem-se mais por vantagens do que por contemporização.  

 Os escravos brasileiros, homens e mulheres negras, mesmo tendo sido 

a grande força de trabalho não conseguiam exercer na época qualquer tipo de 

autonomia ou condescendência perante seus senhores, restava-lhes apenas: 

“o pau, o pano e o pão” (ANTONIL, 1976, p.75).  

 Ao abordar a escravidão brasileira em seus estudos, Caio Prado 

observará que o modelo escravocrata desenvolvido no Brasil por motivos 

mercantilistas tornou-se distinto de formas anteriores realizadas no mundo 

ocidental. Diferente de uma discussão, própria do senso comum da época de 

suas reflexões, o autor apontará o dano social causado pela estruturação de 

uma sociedade assentada em bases escravocratas. Ironicamente a despeito de 

uma retórica que procurava de certa forma travestir a imagem da escravidão 

sofrida no Brasil de um ar romântico ou blasé, devido à proximidade do senhor 

e do escravo no mundo da vida intima, Caio Prado será categórico ao afirmar 

que é precisamente desta relação – desumana – que advém “a maior parte dos 

malefícios de nossa formação social23”. (PRADO JÚNIOR, 1994b). 

 A escravidão ocorrida contribui de forma decisiva para a estrutura da 

vida social do Brasil contemporâneo. O autor percebe que as ações 

abolicionistas, que libertam os negros de sua relação servil, não os emancipam 

                                                 
23 Neste momento percebe-se com clareza um antagonismo referente à interpretação do Brasil 
estabelecida pela perspectiva de Gilberto Freyre. 
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política, social e economicamente. Florestan Fernandes, mais tarde corrobora 

os estudos de Caio Prado, dizendo que: 

A legislação, os poderes públicos e os círculos politicamente 
ativos da sociedade mantiveram-se indiferentes e inertes diante 
de um drama material e moral que sempre fora claramente 
reconhecido e previsto, largando-se o negro ao penoso destino 
que ele estava em condições de criar por si e para si mesmo. 
(FERNANDES, 1965, p. 03) 

 
 A emancipação realizada no Brasil desconsiderou a integração de novos 

atores na realidade sociopolítica brasileira, os negros e toda uma população 

inapta aos trabalhos que requerem algum tipo de preparação intelectual 

ficaram relegados a um processo contingente de “desclassificados, inúteis e 

inadaptados” (PRADO JÚNIOR, 1994b, p.289). É a partir dessa grande massa 

não incluída que se dará a formação da identidade brasileira contemporânea.  

 As novas estruturas erigidas no país parecem não suprimir as condições 

e características pré-capitalistas, elas ao contrário, se perpetuam e se adaptam 

ao novo modo de produção capitalista, seja numa esfera mais atrasada ou 

mais moderna. O Brasil parece estar mais atrelado a uma concepção via 

modelo prussiano24, caracterizada por uma articulação do progresso 

(adaptação ao capitalismo e às novas abordagens sociais) e da conservação 

(permanência da velha ordem) do que pelo rompimento em definitivo de velhos 

vícios sociais. 

 Para Caio Prado, diferentemente das teses feudal e dualista, o lado 

atrasado do Brasil não é um empecilho à sua modernização. (COUTINHO, 

1990). As novas configurações adotadas na tessitura social brasileira são 

                                                 
24 A expressão “via modelo prussiano” “[...] consagra, por primeiro, o adjetivo referido a uma 
passagem associadas ao capitalismo, onde o ímpeto revolucionário da burguesia conta menos 
que o travo imposto pelo setor agrário e pelo papel do Estado como indutor das 
transformações. Este freio é também, e particularmente imposto por sentimentos e emoções, 
sobretudo inconscientes, de caráter passadista e de longa duração. Eles retiram o vigor da 
ação política transformadora e miram um certo retorno do reprimido de um tempo que ficou 
para trás” (FILHO, 2005, p. 22) Sendo assim, o modelo prussiano pode ser sinteticamente 
entendido como: “o saudosismo” das classes emergentes. 
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realizadas a partir de uma modernização conservadora25, realizada pelo alto, 

excluindo e reprimindo qualquer tipo de ação considerada inclusiva para o 

povo. É tendo esse contexto em sua análise sobre a escravidão que o autor 

perceberá que esse fenômeno inscreve-se na maioria das posturas adotadas 

pela classe dominante brasileira, suas reflexões serão fios condutores de 

algumas outras pesquisas que demonstram que grandes mudanças brasileiras 

estão intimamente relacionadas com a manutenção do status quo. 

Só esporadicamente, como e enquanto parte do núcleo ou da 
periferia das grandes famílias “brancas”, encontravam o negro e 
o mulato algumas das probabilidades de inclusão nessas 
transformações da estrutura social. Para eles, na quase 
totalidade, a sociedade de classes permanecia não igualitária e 
fechada. (FERNANDES, 1965, p. 26). 

 
 Ao estudar a colonização brasileira e a escravidão o autor percebe os 

limites históricos e teóricos para a efetivação de uma mudança social no país. 

De certa forma, Caio Prado abandona o sonho de emancipação e autonomia 

nacional em termos revolucionários. Chega à conclusão de que a realidade 

brasileira se inscreve antes numa continuidade eterna e inquebrantável do que 

em mudanças vertiginosas. Abandona a perspectiva de qualquer tipo de 

ruptura revolucionária, já que a realidade social mantém uma forte aliança com 

o passado. O Brasil moderno preservou marcas do passado recente e remoto. 

Toda a complexa história do Brasil colonial está contida no Brasil atual. O 

tempo histórico brasileiro tem um ritmo singular uma repetição monótona, uma 

continuidade inquebrável, um presente que sempre revigora o passado (IANNI, 

1989 e 1994). 

 Coutinho (1990) discorda das abordagens de Caio Pardo e de seus 

predecessores teóricos. Este autor aponta a subestimação realizada nas obras 

de Caio Prado sobre os elementos da modernização brasileira, discorda da 

análise que o Brasil permanece com a mesma mentalidade colonial, mesmo 
                                                 
25 O termo “modernização conservadora” foi cunhado para analisar as revoluções burguesas 
que aconteceram na Alemanha e no Japão, indo da passagem de economias pré-industriais 
para as economias capitalistas e industriais. O eixo central que preconiza a expressão do 
conceito modernização conservadora é o fato de ter sido um pacto político entre as elites 
dominantes, o que condicionou esses países a exercerem regimes políticos autocráticos e 
totalitários. Sendo assim, as revoluções burguesas germânicas e japonesas são exemplos 
adversos da versão clássica, como no caso: da Inglaterra, França e Estados Unidos; pois não 
destruíram efetivamente as estruturas sociais, políticas e econômicas do antigo regime (PIRES, 
2009). A orquestração demonstrada por Moore Junior (1975) exemplifica a exclusão entre 
terratenentes e a burguesia (classe dominante) e os proletários e camponeses (classe 
excluída) para o pleno acesso à democracia e à cidadania. 
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após os acontecimentos da independência, da abolição, da efetivação do 

modelo político republicano e da industrialização. Como anteriormente 

demonstrado, Coutinho percebe a corrente interpretativa realizada por Caio 

Prado, entretanto, não reconhece a contribuição deste autor na análise social 

brasileira, afirma que a visão marxista empregada apresenta uma visão 

atrasada do Brasil, pois enfatiza o velho, o passado colonial ainda no século 

XX, quando o país já havia conhecido tantas novidades que mudaram a 

realidade social do país. 

 Se há essa crítica perante a argumentação teórica caiopradiana torna-se 

necessário enfatizar, por outro lado, que suas reflexões vão além da 

concepção de que o país ainda permanece em uma condição de atraso 

perante o que é propagado. Esta análise ocorre como um desdobramento 

conclusivo de alguns fenômenos, que ao serem analisados, demonstram certa 

similaridade de posturas e consequências. O autor, ao analisar 

historiograficamente o Brasil a partir dos comportamentos adotados na colônia 

e da mão-de-obra escrava, chega à conclusão de que há a ocorrência de um 

desenvolvimento desigual e combinado. É este resultado que o leva a afirmar a 

presença de uma grande desarticulação nacional, onde o passado não parece 

ser múltiplo e diversificado, mas uma constante interferência no presente. 

 Ao expor suas idéias, Caio Prado realizou, como os autores de sua 

época, o erro de tentar dar uma resposta única aos problemas complexos e 

infinitos ocorridos na formação social brasileira, entretanto, suas reflexões 

ainda hoje demonstram as heranças do escravismo, das comunidades 

indígenas, afro-brasileiras e agrárias como empecilhos para o desenvolvimento 

igualitário para a sociedade. Seus críticos, ao discordarem de sua abordagem 

tentam impor uma realidade teórica que na prática não é efetivada. Será que o 

Brasil já conseguiu incluir como cidadãos os negros, índios, mulheres, 

trabalhadores rurais, trabalhadores informais, pobres e demais grupos 

excluídos? 

 Os estudos realizados pelo autor querem realçar que o sustentáculo 

para o processo de desenvolvimento no país ainda não pode ser assentado em 

princípios igualitários ou ainda inclusivos, se o forem podem ser entendidos 

apenas como uma aspiração ético-política, já que é patente a fragilidade da 

formação social brasileira. Caio Prado ao interpretar os fenômenos sociais 
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brasileiros evidencia seu íntimo caráter nacionalista. Sua conclusão pessimista 

sobre os fenômenos sociais brasileiros advém do conhecimento da importância 

da consciência de classes das massas alienadas, como pressuposto da 

participação ativa e libertária para a mudança da realidade brasileira. Política e 

pedagogicamente, o autor aspira à condição de “massas em si” para a 

condição de “massas para si” (GRAMSCI, 1991), para que o país enfim possa 

forjar um projeto popular de desenvolvimento. Pensar desenvolvimento, ações 

participativas e inclusivas para Caio Prado só são possíveis com a inclusão e 

efetiva conscientização desses grupos, qualquer outra postura é acomodação 

de interesses e continuidade de modelos do passado. 

 

2.3.3. A possibilidade e a impossibilidade de uma r evolução brasileira. 

 

 A concepção de uma revolução burguesa aparece em suas obras como 

um dos elementos que vai delineando a linha-mestra dos acontecimentos 

definidores da história brasileira. Na sua verve de historiador, ele retoma as 

raízes de uma formação econômica específica à realidade brasileira, ao qual 

contribui para a formação de um capitalismo não clássico, tendente a manter 

estruturas antigas, dando ênfase à conservação e reprodução de velhos 

procedimentos sociais. Sua tese central é a de que o país realizou e, até sua 

morte (1990) ainda realizava, revoluções com eixo verticalizado, de cima para 

baixo, através de arranjos institucionais das classes dominantes. É a partir 

destes questionamentos que sua teoria aproxima-se de questões teóricas já 

anteriormente defendidas por Gramsci através da “revolução passiva26” e com 

Barrington Moore Jr com seu conceito de “modernização conservadora”. 

 A aproximação de seus estudos com os conceitos gramscinianos e da 

“modernização conservadora” realizam-se a partir da constatação de que os 

processos de transição também se acomodam a posturas conservadoras. Ao 

analisar os processos de transformação “pelo alto” (revolução – restauração), o 

autor observa que há a possibilidade de efetivas mudanças na ordem social, 
                                                 
26 A revolução passiva consiste numa sequência de manobras pelo alto, de conciliação entre 
diferentes segmentos das elites, que operam mudanças necessárias ao processo, mas o fazem 
no quadro da conservação de importantes elementos sociais, políticos e da velha ordem. As 
massas, desorganizadas e reprimidas, fazem sentir sua presença, mas em movimentos sem 
incidência efetiva, algo que Gramsci chamava de subversivismo esporádico e elementar. 
(COUTINHO, 1986). 
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pois estas acontecem de forma progressiva, mesmo que elas tenham sua 

matriz fundamentada em ações autoritárias e excludentes na sua concepção e 

operacionalização. Uma boa exemplificação desta afirmação o autor realiza na 

investigação sobre o processo de emancipação política outrora comentada aqui 

nesta abordagem, onde demonstra que: 

[...] a emancipação do Brasil tem o caráter de “arranjo político” 
[...] de manobras de bastidores, em que a luta se desenrola 
exclusivamente em torno do príncipe regente [...]. Resulta daí 
que a independência se faz por uma simples transferência 
política de poderes da metrópole para o novo governo brasileiro. 
E, na falta de movimentos populares, na falta de participação 
direta das massas nesse processo, o poder é absorvido pelas 
classes superiores da ex-colônia [...] Fez-se a independência à 
revelia do povo; isto [...] afastou por completo sua participação 
da nova ordem política. A independência brasileira [e outros 
fenômenos sociais que alteram significativamente a vida de 
milhares de pessoas] é fruto mais de uma classe do que da 
nação tomada em seu conjunto. (PRADO JÚNIOR, 1994a, p. 49, 
grifos meus). 

 
 O elogio a práticas republicanas na vertente concebida por Caio Prado 

não funcionam sem a adoção de um mínimo equilíbrio social que garanta 

autonomia para todos os indivíduos de uma mesma sociedade. É necessária a 

promoção de igualdade de condições para a realização de um efetivo processo 

de desenvolvimento para o país. Em uma nação que ainda perpetua antigas 

formas de dominação, sejam elas patrimonialistas, clientelistas, de 

insulamentos burocráticos e de um brando universalismo de procedimentos 

(NUNES, 2003), como consolidar um efetivo processo democrático e cidadão? 

As antigas fragilidades ainda estão imperando na realidade cotidiana, a 

república brasileira na visão do autor é tímida e tende a manter-se fraca e 

inoperante. 

 O autor parece estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma 

efetiva revolução e a construção de uma nação pautada por práticas 

igualitárias, democráticas e republicanas. Sua posição dialética entre a 

esperança e desesperança no desenvolvimento da realidade social brasileira 

ocorre por saber que todos os processos ditos revolucionários não passavam 

de embuste da elite dominante para as classes menos favorecidas. Entendia 

que para haver uma real revolução era necessário que as classes sociais 

pudessem ao menos reivindicar posições mais igualitárias. 
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“Revolução” em seu sentido real e profundo, significa o processo 
histórico assinalado por reformas e modificações econômicas, 
sociais e políticas sucessivas que, concentradas em período 
histórico relativamente curto, vão dar em transformações 
estruturais da sociedade, e em especial das relações 
econômicas e do equilíbrio recíproco das diferentes classes e 
categorias sociais. (PRADO JÚNIOR, 1987, p.11). 

 
 A análise de Caio Prado traz como reflexão a dificuldade que o país 

encontra em resgatar e incluir parte de sua sociedade que sempre possibilitou 

a riqueza desta nação e que, no entanto, nunca conseguiu usufruir igualmente 

qualquer tipo de direitos. Se anteriormente seus estudos o levam a 

considerações otimistas perante o país, como já salientado nesta seção, ao 

final de sua vasta investigação acadêmica, Caio Prado chega a conclusões 

pessimistas perante a mudança da realidade social brasileira, fato que afirmou 

em inúmeras obras ao expor que o país nunca fez e talvez nunca conseguisse 

fazer uma revolução para propiciar igualdade de condições a toda sociedade. 

Percebia que a elite brasileira era a responsável por esse continuísmo político, 

social e econômico e considerava a partir de seus estudos marxistas que o 

Brasil encontrava-se longe de realizar uma emancipação social e política para 

seu povo. 

 As trajetórias históricas do povo brasileiro, a partir de anos de 

exploração e subserviência não passam despercebidos pelo autor, sabia que 

os anos de sofrimentos e traumas vividos pela inicial sociedade brasileira iriam 

ser sentidos ao longo do tempo. Se o autor não advoga uma psicologia social 

em seus textos, ao menos compreende suas consequências e as ressalta. Ao 

perceber o drama do povo brasileiro e as inúmeras interpretações de 

estudiosos que negavam ou simplesmente não discutiam o conceito de luta de 

classes presente na realidade brasileira, o autor se vê compelido a afirmar que 

os interesses econômicos da elite brasileira acrescida de uma orquestração 

para a manutenção da ignorância do povo brasileiro fazem do Brasil um país 

pouco propício a revoluções ou qualquer tipo de ação considerada inclusiva. 

 Santos (2006) algum tempo depois, vai ao encontro das análises de 

Caio Prado ao ressaltar o comportamento do homem contemporâneo. Ao 

utilizar-se do conceito de inércia social, ele evidenciará o medo latente do típico 

homem brasileiro em reivindicar, contestar, participar. 
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É bastante provável que não só a pobreza e o movimento para 
fora dela, mas também o nível dessa pobreza sejam 
responsáveis pela demarcação desse limiar de sensibilidade 
social, aquém do qual qualquer mudança relativa é insuficiente 
para modificar tipo, quantidade e intensidade de expectativas, 
que, em última análise, emprestam dinamismo à privação 
relativa. Aquém desse limiar, possivelmente o temor de recaída 
ou simplesmente piora é bem maior do que o que se espera 
obter arriscando organização e demandas. Neste caso, para que 
sonhar? (SANTOS, 2006, p. 174). 

 
 A presença dos típicos problemas sociais brasileiros tão estudados e 

relatados pelos estudiosos da década de 30, ainda permanecem 

obstaculizando a possibilidade de mudanças em prol de um desenvolvimento 

da nação. Caio Prado percebia, assim como tempo depois foi percebido por 

Carvalho (2003), que o país assenta suas bases em interesses particulares, 

“[sendo os] direitos que compõem a cidadania, no Brasil são ainda os civis que 

apresentam as maiores deficiências em termos de seu conhecimento, extensão 

e garantias” (CARVALHO, 2003, p. 210, grifos meus). 

 Os estudos de Santos (2006) e Carvalho (2003) ressaltam as reflexões 

realizadas a partir da década de 30 por Caio Prado e seus predecessores. 

Particularmente na visão caiopradiana, qualquer tipo de mudança passa por 

propiciar emancipação social e política do povo brasileiro, emancipação política 

que só pode ser realizada no âmbito da emancipação social, isto é, no âmbito 

da revolução do povo. 

 Caio Prado, fiel as suas ideologias e ideais marxistas, acredita que 

apenas o povo brasileiro pode realizar a mudança de suas condições de vida, 

sempre criticou e percebeu com desconfiança qualquer processo de mudança 

da realidade do país a partir da imposição ou da abertura de espaços pela 

classe hegemônica para realização de ações consensuais, era um intelectual 

mais predisposto ao conflito do que ao “acordo”. 

 Ao fazer uso de seu método historiográfico para compreender as 

mudanças internas ocorridas no país, percebeu que muitas das ações tidas 

como inclusivas, que nasceram de ideias e ideais republicanos, não se 

desenvolveram a todo o seu tempo desta maneira. A elite brasileira tendia 

sempre a cooptar e enfraquecer qualquer tipo de ação contrária ao modelo 

vigente, as mudanças ocorriam sempre a partir de conflitos da própria elite ou 
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da compreensão de que novos cenários trariam mais vantagens econômicas 

para as famílias brasileiras. 

Situação essa que é efeito e causa ao mesmo tempo, da 
inconsistência política, da ineficiência, em todos os setores e 
escalões, da administração pública; dos desequilíbrios sociais, 
da crise econômica e financeira, [...], começa agora a mostrar 
sua verdadeira face; da insuficiência e precariedade das 
próprias bases estruturais em que assenta a vida do país. 
(PRADO JÚNIOR, 1987, p.12). 

 

 Através da releitura da obras dos três autores que, efetivamente foram e 

são considerados como bons intérpretes do Brasil, é possível perceber que 

algumas características ressaltadas em suas obras ainda estão presentes na 

gênese das relações sociais brasileiras. Desta forma, a compreensão das 

relações sociais e dos arranjos que influenciam estas, tem uma importância 

crucial no real dimensionamento da capacidade das atuais políticas públicas de 

caráter participativo. 

 Entender ao máximo os aspectos que influenciam as relações sociais é 

vital para que se possam prever os possíveis obstáculos à efetivação de uma 

política pública participativa, uma vez que a possibilidade de participação deve 

ser não apenas normativa, mas também social. Sendo assim, a terceira parte 

deste trabalho tende exatamente a esclarecer esta nova realidade, 

demonstrando toda a evolução obtida e marcando os principais conceitos que 

motivam esta mudança de postura por parte da gestão pública do país. 
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3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA NO PRESENTE  E O 

DESLEIXO COM O PASSADO: A IMPORTÂNCIA DADA A GESTÃO  SOCIAL 

NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 27. 

 

 Este capítulo discute a evolução da administração pública no Estado 

brasileiro e a nova abordagem dada às políticas públicas. Logicamente que 

para a realização desta proposta foi necessário uma breve exposição dos 

acontecimentos históricos que definitivamente alteraram a relação entre a 

sociedade e o Estado. Na seção 3.1) desenvolve-se toda uma construção para 

o entendimento de uma gestão e de políticas públicas de caráter mais inclusivo 

e participativo, demonstrando a importância da Constituição de 1988 como um 

grande marco, para que conceitos como gestão e controle social se 

condensassem de forma definitiva nas ações do governo com a sociedade civil. 

 Após a exposição da evolução histórica da administração pública 

brasileira, a próxima seção (3.2), expõe os contornos e influências da proposta 

conceitual da gestão e do controle social nas políticas públicas 

contemporâneas. Ao se demonstrar a importância deste conceito para a gestão 

pública, evidencia-se também uma série de fragilidades inerentes a um 

conceito ainda em construção, principalmente ao considerar debates 

acadêmicos perante a nomenclatura do conceito e aspectos sociais que não 

são abarcados por essa nova construção teórico-analítica. 

 Por fim, a última seção (3.3), analisa o caráter estratégico dado à gestão 

social nas políticas públicas de desenvolvimento territorial após a constituinte 

de 1988, analisando alguns dos pontos importantes que definem todos os 

marcos normativos das políticas públicas até hoje realizadas para a esfera rural 

brasileira. 

 Todo o desenvolvimento deste capítulo tem como objetivo principal, 

demonstrar a importância da inserção da sociedade na implementação das 

políticas públicas brasileiras, ressaltando, entretanto, a falta de ações que 

levem em consideração a formação social que marca a sociedade brasileira e, 

                                                 
27 Partes deste capítulo foram publicadas nos anais do II Fórum Brasileiro de Ciência Política 
que acontecerá no mês de julho na Universidade Federal de São Carlos e que conta com o 
apoio da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). 
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consequentemente, os territórios atendidos pelas atuais políticas do Ministério 

de Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 

3.1. A gestão e as políticas públicas brasileiras: o desenvolvimento de 

uma nova fase. 

 

 É necessário demonstrar que tanto a gestão como as políticas públicas, 

como qualquer ramo de atividade, apresentam seus conceitos teóricos, suas 

linhas evolutivas historicamente, suas diversificadas linhas ideológicas 

interpretativas e seus mais variados instrumentos de elaboração, execução e 

avaliação. 

 As políticas públicas são, de forma geral, atividades ligadas 

essencialmente ao governo em exercício, que tem por responsabilidade 

estimular novas iniciativas públicas e dar prosseguimento a todas as ações já 

em andamento. O Estado, vez por outra, pode associar-se a iniciativas 

privadas ou a órgãos internacionais para possibilitar o desenvolvimento de 

políticas públicas que necessitem de um grande aporte financeiro, logístico ou 

de pessoal. Estas associações não podem ofender princípios constitucionais28 

nem garantir privilégios para qualquer grupo de interesse, devem ter por 

princípio o interesse de toda a sociedade. 

[...] a administração pública é a ocupação de todos aqueles que 
atuam em nome do povo – em nome da sociedade, que delega 
de forma legal – e cujas ações tem conseqüências para os 
indivíduos e os grupos sociais (HARMON & MAYER, 1999, p. 
33). 

 
 Para que os ideais de uma eficiente e correta administração pública 

sejam transferidas para a sociedade sempre ocorrem inúmeros processos de 

mudança de paradigmas entre a gestão e absorção de novas correntes de 

pensamento. As abordagens conceituais e todos os demais aspectos presentes 

na realidade temporal do Estado influenciam positiva ou negativamente a forma 

de gerir os assuntos do governo. No Brasil, por exemplo, os regimes políticos 

                                                 
28 O caso citado no corpo do texto evidencia as características da gestão pública determinadas 
pela Constituição de 1988, que diz: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 
1999, p. 40). 
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foram decisivos para marcarem diferentes maneiras da gestão administrativa. 

Percebe-se que o longo processo evolutivo da administração pública brasileira 

possibilitou bons avanços e também muitos retrocessos. 

 Os anos 30 e 40, por exemplo, marcam um certo afastamento entre as 

oligarquias agrárias e o domínio dos instrumentos de governo do Estado. A 

desestabilização realizada pelo tenentismo e a fraqueza da burguesia industrial 

tornavam a força pessoal do chefe de Estado como a única ação que 

compreendia os interesses do governo. A posição do Estado era muito 

centralizadora administrativamente, através da intervenção autoritária 

combinada com uma burocracia estatal, principalmente durante o Estado Novo, 

onde o governo procurava centralizar o poder e as decisões na figura de 

Getúlio Vargas. De certa maneira, a política autoritária do primeiro governo de 

Vargas obscureceu a dimensão administrativa29 de sua primeira gestão e 

ressaltou apenas o caráter nazi-fascista de seu governo. 

[...] a reforma do ciclo Vargas, inserida num projeto de 
modernização autoritária, representou um amplo conjunto de 
medidas voltadas para a desarticulação do Estado oligárquico, 
característico da chamada República Velha (1889 – 1930). De 
teor centralizador, envolveria, em seu aspecto administrativo, a 
modernização e a racionalização do aparelho burocrático. A 
reforma implantou um novo modelo de Estado, caracterizado por 
vasto poder de intervenção na ordem econômica e social. Além 
disso, com a criação de empresas no setor de infra-estrutura 
industrial, delineou-se a formação do Estado-empresário, 
criando-se as bases para o futuro Estado desenvolvimentista. 
(DINIZ, 2000, p. 32). 

 
 Nos anos 50 e 60 é que se inicia uma fase onde a administração pública 

poderá ser percebida nas gestões governamentais. A ideologia brasileira 

dominante na época privilegiava a evocação do planejamento organizacional, 

instrumento administrativo que orientava a gestão pública para a fixação de 

objetivos e metas para o alcance de uma gestão eficiente. “Parecia que 

bastava a vontade gerencial, corretamente articulada, para alcançar as 

finalidades almejadas” (SARAVIA, 2007, p. 25). 

 No segundo governo de Getúlio Vargas (1951 – 1954) e no governo de 

Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), o país presencia, enfim, os grandes 

                                                 
29 A exceção ao argumento defendido no texto é a criação do órgão em 1938 que auxiliaria o 
processo de reforma do sistema burocrático, o Departamento de Administração do Serviço 
Público (DASP). Considerado até hoje um departamento que reunia os principais estudiosos 
brasileiros sobre o tema da gestão pública. 
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sistemas de planejamento governamentais30. Esse período histórico marca a 

gestão pública por ser uma época em que os governos estavam 

compromissados com ambiciosos planos de desenvolvimento que, de certa 

maneira, possibilitaram ao Brasil um grande crescimento econômico, mesmo 

que não distributivo, sendo orientado e financiado desde seu princípio pela 

atuação do Estado. 

 A gestão administrativa de planejamento gerencial anteriormente 

exaltada e realizada na década de 60 – principalmente no governo de Juscelino 

– passa a ser severamente criticada e deixa de gerar os grandes avanços que 

outrora sustentavam o prestígio dos governos desenvolvimentistas, a crítica à 

gestão de governos mais democráticos favorece, por sua vez, a ascensão de 

uma gestão governamental pautada na autoridade e hierarquia militar. 

 Toda a crítica residia na importância de uma gestão que pudesse 

responder às transformações ocorridas internacionalmente, exigindo assim, 

formas mais flexíveis e rápidas para a execução da agenda política de governo. 

Ao haver a adoção por parte da iniciativa privada de técnicas de planejamento 

estratégico, isto é, um planejamento que leva em consideração também as 

variáveis externas ao ambiente organizacional, os governos resolveram mudar 

suas linhas de trabalho. Só a partir de novos pressupostos administrativos é 

que o poder público poderia prever a evolução das estruturas socioeconômicas 

do país e implementar a construção de cenários internos favoráveis. 

 Na década de 70, esse cenário definitivamente se torna mais evidente 

com os acontecimentos de guerra, crises petroleiras e financeiras. O 

planejamento governamental, outrora elogiado como propenso a beneficiar a 

gestão pública, mostra-se lento e rígido a uma conjuntura que necessitava de 
                                                 
30 No segundo governo de Getúlio Vargas é criado o monopólio estatal Petrobrás e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) para financiar com juros baixos as iniciativas 
de industriais brasileiros, essas ações tinham como finalidade o desenvolvimento da matriz 
energética brasileira e o desenvolvimento de seu parque industrial. O governo de Juscelino 
Kubitschek foi ainda mais desenvolvimentista, sua gestão possibilitou a construção de Brasília 
e a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que mais tarde, 
em 1966, seria utilizada pelo governo militar de Castelo Branco como modelo para a criação da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O plano de metas, principal 
plano de desenvolvimento de seu governo, constituía-se de uma série de programas setoriais e 
priorizava investimentos destinados à execução de obras e a expansão ou mesmo implantação 
de indústrias e serviços indispensáveis ao desenvolvimento do país. Seus 31 objetivos foram 
divididos em cinco áreas de atuação básica: transporte, energia, alimentação, educação e 
industrialização. O plano era composto por técnicos que acompanhavam todo o 
desenvolvimento do plano, e sugeriam modificações ou revisões, conforme a maior ou menor 
eficácia das medidas adotadas (FAUSTO, 2000). 
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respostas imediatas. Os governos autoritários brasileiros ao elegerem um 

corpo tecnocrático para gerir os assuntos públicos, demonstram uma grande 

capacidade de deterioração às necessidades e anseios mais prementes da 

população. Constata-se, então, um declínio da credibilidade dos respectivos 

gestores públicos em atuação e um desejo crescente da participação da 

sociedade nas decisões estatais. 

 A possibilidade de a sociedade influir nas políticas governamentais de 

maneira mais direta só vai ocorrer a partir do final da década de 80. Até a 

promulgação da Constituição de 1988, a sociedade ficará afastada de qualquer 

ação estatal, sendo ainda os gestores públicos os únicos atores a deterem o 

monopólio das decisões de governo. 

 A gestão pública passa adotar, no início da década de 80, uma 

concepção mais ágil, deslocando a ação governamental do eixo do 

planejamento para a ideia de política pública. Como salienta Saravia (2007), 

verifica-se que a mudança de paradigmas da gestão pública influencia e é 

influenciada pelas novas ideias e ideais advindos de uma parte da sociedade 

que lutava contra a opressão militar. 

[...] a dinâmica estatal enriqueceu-se com alguns conceitos 
derivados das transformações operadas no campo da 
tecnologia, da economia e da administração. A democratização 
do sistema político viu-se facilitada pela tecnologia: a 
descentralização e a participação ficaram mais fáceis do ponto 
de vista operacional e as mudanças sociais tornaram-nas 
possíveis e desejáveis. (SARAVIA, 2007, p. 26). 

 
 A partir da promulgação da constituição cidadã, estabelece-se no Estado 

brasileiro uma exaltação a práticas participativas; o primeiro artigo da 

Constituição expõe que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente” (BRASIL, 1999, p. 01). O artigo 

primeiro ao ressaltar a importância e o fortalecimento da atuação do povo na 

esfera do poder público altera definitivamente a gestão pública brasileira e as 

novas formas de elaboração das políticas públicas. A década de 90 será 

marcada por políticas públicas mais inclusivas, em contrapartida, a gestão da 

máquina do governo ficará mais transparente e vulnerável a inúmeras críticas, 

o que dificultará, por vezes, o processo de governabilidade. Com a Constituição 

de 1988, será necessário tornar a gestão do governo mais eficiente e robusta, 
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o que acontecerá apenas em meados da década de 90 com o primeiro governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 1998). 

 Nos anos entre 1985 e 199431, o Brasil vivia um momento de “síndrome 

da paralisia hiperativa” (LAMOUNIER et al, 1994), o país envolto em planos 

econômicos “fantasiosos” tentando a todo custo controlar uma estagflação que 

corroía as bases macroeconômicas brasileiras. Inúmeros planos32 foram 

executados, todos eles não alteravam a realidade de crise econômica que 

abatia o Brasil, para piorar o cenário interno, o país em dez anos sofreu dois 

grandes choques: 1) a morte rápida de um presidente que representava a 

esperança de milhões de brasileiros na possibilidade de um cenário político 

mais democrático e; 2) o impeachment do primeiro presidente eleito 

diretamente que, por estar comprometido com inúmeros escândalos de 

malversação do erário público, tornou-se inelegível durante oito anos. Esses 

dois acontecimentos inscrevem-se anterior e posteriormente ao turbulento 

processo de promulgação da Carta Magna brasileira, que por mais que tenha 

sido considerada como um avanço do Estado Democrático de Direito, só será 

                                                 
31 Anos que marcam os governos Tancredo Neves / José Sarney e Fernando Collor de Mello / 
Itamar Franco sucessivamente. 
32 A primeira tentativa com a finalidade de controlar a inflação brasileira foi o Plano Cruzado, 
gerido pelo então ministro da fazenda Dílson Funaro, suas medidas foram: 1) o congelamento 
geral de preços; 2) a criação de uma nova moeda: o cruzado em relação ao cruzeiro, que 
perdia seu poder de compra frente à nova moeda; 3) a implantação da livre negociação 
salarial; 4) a desindexação monetária relativo a empréstimos e aplicações financeiras e 5) a 
criação do seguro-desemprego para quem tivesse trabalhado por um determinado período de 
tempo com registro na carteira profissional. Após a primeira tentativa, o então ministro da 
fazenda, teve que novamente aumentar o congelamento de preços e dessa vez decretar a 
moratória da dívida externa brasileira, já que a inflação continuava a corroer a economia 
interna do país, essa nova medida era o Plano Cruzado II, que criou uma cisão entre os 
membros da equipe econômica que discordavam de algumas medidas adotadas. Em junho de 
1987, com a derrota das ideias defendidas por Funaro, Luiz Carlos Bresser-Pereira assume a 
pasta da fazenda e decreta o Plano Bresser, onde: 1) institui o congelamento dos preços de 
aluguéis e salários; 2) desativa o gatilho salarial; 3) aumenta a arrecadação de tributos; 4) 
elimina os subsídios do trigo e 5) adia algumas obras de grande porte colocadas na agenda 
política do governo. Suas medidas não surtem o efeito desejado e em 1988 é substituído por 
Maílson da Nóbrega que continua a tentar conter a inflação com novos congelamentos 
econômicos, essa medida chamada de Plano Verão foi a última medida para conter a inflação 
no governo Sarney. O governo Collor agravou a situação dos trabalhadores brasileiros, suas 
medidas iniciaram com o Plano Collor I, orientado pela ministra da fazenda Zélia Cardoso de 
Mello, que visava efetuar um congelamento do passivo público, restringindo o fluxo de dinheiro 
para a inflação inercial. As medidas restritivas chegaram ao auge de confiscar as poupanças 
de milhões de brasileiros, agravando ainda mais o poder de compra da população. Logo após 
essas medidas, a gestão Collor decretou o Plano Collor II que gerava um novo congelamento 
econômico acrescido de medidas como: 1) desregulamentação de várias atividades 
econômicas; 2) abertura da economia para o exterior e; 3) desestatização da economia, com a 
privatização de grandes empresas estatais (CÁCERES; 1993). 
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realmente sentida na realidade da sociedade brasileira a partir de meados da 

década de 90 (FAUSTO, 2000). 

 As mudanças mais significativas relativas à forma do Estado em 

respeitar a Constituição e inserir a população nos interesses públicos iniciam-

se nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002). Sua proposta 

inicial, após a estabilização da economia interna brasileira, era a de tornar a 

administração pública mais eficiente e fiel às diretrizes constitucionais. Para 

isso, Cardoso definiu um Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

liderado pelo então ministro da administração federal e reforma do Estado Luiz 

Carlos Bresser-Pereira. O plano tinha por base criticar a incapacidade do 

Estado em gerir a máquina pública nos modelos anteriormente utilizados. 

Bresser-Pereira reivindicava uma administração pública mais gerencial em 

contraposição ao modelo burocrático, dizia ele que: 

[...] O objetivo é construir um Estado que responda às 
necessidades de seus cidadãos; um Estado democrático, no 
qual seja possível aos políticos fiscalizar o desempenho dos 
burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar contas, 
e onde os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos 
políticos e estes também sejam obrigados por lei a lhes prestar 
contas. Para tanto, são essenciais uma reforma política que dê 
maior legitimidade aos governos, o ajuste fiscal, a privatização, 
a desregulamentação – que reduz o “tamanho” do Estado – e 
uma reforma administrativa que crie os meios de se obter uma 
boa governança [...] [para o autor é necessário] uma reforma 
que propiciará que se estabeleça, no setor público, uma 
administração pública gerencial. (BRESSER-PEREIRA & 
SPINK, 1998, p. 36, grifos meus). 

 
 Os objetivos advindos da constituinte são sentidos e esboçados também 

no modelo de administração gerencial proposto pela gestão de Cardoso para 

as mudanças da relação entre o Estado e a sociedade civil. De certa maneira, 

há um avanço da gestão pública em pautar suas ações para o alcance de uma 

sociedade mais justa e democrática, que atenda equitativamente a res publica, 

isto é, aos interesses de toda a coletividade. Bresser-Pereira, um dos principais 

idealizadores deste novo modelo de administração do governo Cardoso, assim 

imaginava a concepção do Estado republicano brasileiro: 

[...] é um Estado participativo, onde os cidadãos, organizados 
na sociedade civil, participam da definição de novas políticas e 
instituições e do exercício do controle social; é um Estado que 
depende de funcionários governamentais que, embora 
motivados por interesse próprios, estão também 
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comprometidos com o interesse público; é um Estado com 
capacidade efetiva de reformar instituições e fazer cumprir a 
lei; é um Estado dotado de legitimidade necessária para 
tributar os cidadãos a fim de financiar ações coletivas decididas 
democraticamente; é um Estado eficaz e eficiente no 
desempenho dos papéis dele exigidos. Resumindo, o Estado 
republicano é um sistema de governo que conta com cidadãos 
engajados que participam do governo juntamente com os 
políticos e os servidores públicos. (BRESSER-PEREIRA, 2009, 
p. 163). 

 

 Na concepção defendida nos dois governos de Cardoso havia a 

preocupação em respeitar os ditames constitucionais e inserir, pelos menos 

quantitativamente, a sociedade nos debates acerca de assuntos públicos. O 

que obscurece um pouco a prática defendida é o fato da desconsideração de 

que a sociedade brasileira ainda não apresentava à época, e continua ainda 

não apresentando em seu comportamento político: “uma dimensão cívica de 

cidadania, [...] em vez da idéia de direitos, a idéia de solidariedade e dos 

deveres do cidadão [...] que age de acordo com suas responsabilidades 

perante sua coletividade” (REIS, 2004, p. 66). 

 Se há afirmações ingênuas ou demagógicas por parte dos idealizadores 

do modelo de administração gerencial ao ressaltar a importância de um Estado 

pautado por práticas mais inclusivas na realidade contemporânea brasileira, é 

algo que este estudo não pretende se aprofundar. É evidente que o país deu 

um salto evolutivo nas novas formas de gestão e de elaboração de políticas 

públicas, entretanto, não basta imaginar que ao obedecer aos ditames 

constitucionais haverá a mudança da sociedade brasileira para uma sociedade 

mais plural e mais igualitária, não é a Constituição que cria seu povo, mas o 

povo que cria os escritos constitucionais em hábitos e coloca-os na prática. Ou 

seja, na basta a presença de uma gestão de Estado eficiente, é necessário que 

a sociedade adquira a capacidade de gerir os interesses públicos. 

 A questão principal é a de dotar a gestão pública e suas políticas em 

uma prática orientada a manter o equilíbrio social, sendo decisões 

condicionadas pelo próprio fluxo e relações inscritas no tecido social ao qual o 

Estado esteja atuando. A finalidade de toda boa gestão e política pública é a de 

consolidar a democracia, propiciar justiça social e gerar o bem-estar do maior 

número possível de pessoas.  
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[...] poderíamos dizer que ela é um sistema de decisões 
públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 
corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um 
ou vários setores da vida social, por meio da definição de 
objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos 
necessários para atingir os objetivos estabelecidos. (SARAVIA, 
2007, p. 29). 

 
 O que Saravia (2007) aponta é que a função de um bom gestor passa 

necessariamente por implementar decisões e estratégias em ações orientadas 

ao interesse coletivo. Ao fazer esse relato, o autor aponta apenas a função de 

um gestor, o nó górdio entretanto, encontra-se nos mecanismos necessários 

em realizar os objetivos outrora mencionados. Verifica-se que uma das 

presentes dificuldades em tornar a teoria em prática passa necessariamente 

pela constatação de que o Estado brasileiro ainda apresenta atrasos em sua 

condução para os assuntos públicos, percebe-se que algumas fragilidades do 

passado ainda estão cristalizadas na gestão pública brasileira, mesmo que nos 

dias atuais haja uma esfera social impregnada e ansiosa por mecanismos mais 

eficientes e dinâmicos na relação entre as ações públicas e a sociedade civil. 

 Farah (2007), por exemplo demonstra que o Estado brasileiro passa por 

um processo embrionário de reconstrução, onde, obrigatoriamente, a relação 

do Estado com a sociedade civil precisará de uma nova redefinição da esfera 

pública. O próprio processo da importância dos governos locais a partir de 

meados da década de 80, mesmo que imbuídos de uma corrente ideológica 

neoliberal que preconizava a busca a qualquer preço de um Estado mínimo, 

demonstram a influência do movimento em curso das esferas locais como uma 

grande característica deste novo Estado embrionário que, em tese, demonstra 

ser orientado para a democratização da gestão e das políticas públicas no país, 

tendo como um de seus componentes centrais o intenso processo de 

descentralização33 governamental e da gestão compartilhada. 

 A gestão e as políticas públicas precisam se adaptar aos novos arranjos 

institucionais. A melhora na realização da gestão pública brasileira alicerçada 

nos intensos anseios da sociedade civil passa necessariamente em fortalecer o 

                                                 
33 “O sentido desse processo de descentralização não está dado de antemão, havendo projetos 
alternativos em disputa, entre os quais está presente também o projeto de reafirmação de 
práticas clientelistas no nível local” (FARAH, 2007, p. 213). Ou seja, mesmo com a presença de 
novas relações entre o Estado e a sociedade civil para o alcance de interesses coletivos, ainda 
constata-se a presença de interesses particulares como fragilidades constantes da gestão 
pública brasileira. 
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êxito das políticas públicas levando em consideração um novo eixo-chave: o 

processo de comunicação e participação do público beneficiado. Na atual 

conjuntura brasileira, os mecanismos de accountability e governança ao terem 

amadurecido na realidade social brasileira necessitam consequentemente de 

uma gestão e de políticas públicas que levem em consideração não apenas as 

pressões anteriormente sentidas pelos sistemas políticos ou pelos membros da 

gestão interna, mas impreterivelmente pelas pressões exercidas pela 

sociedade ao reivindicar por mais processos de participação, transparência, 

responsabilidade, inclusão, efetividade, eficiência e prestação de contas. 

 

Figura 2 – Atores que influenciam a gestão e as pol íticas públicas. 
Influência de atores e instituições na gestão e pol íticas públicas brasileira s 
antes da Constituição de 1988. 

 

 

Influência de atores e instituições na gestão e pol íticas públicas brasileira 
após a Constituição de 1988. 

 

 

Fonte : Elaboração própria a partir de Parada (2007a). 
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 A forma de elaboração e execução de uma política pública 

contemporânea, ao ser comparada com modelos anteriores, passou por uma 

considerável mudança – ao menos no plano normativo. Atualmente, qualquer 

política ou ação governamental que interfira ou tenha potencial para alterar a 

vida de uma determinada parcela da população passa necessariamente a 

possuir algum tipo de espaço público para deliberação ou consulta. É neste 

contexto, somado ao processo de redemocratização brasileira com maiores 

possibilidades de inserção da população, que os conselhos e demais arranjos 

institucionais passam a se configurar como uma grande possibilidade de 

atendimento das demandas da população e como uma saída para os gestores 

públicos fixarem em suas políticas o exigido processo de participação da 

sociedade. 

 Em teoria verifica-se claramente um grande avanço da gestão pública 

brasileira, entretanto, no plano real ainda há fragilidades bem aparentes da 

atuação dos arranjos institucionais que advogam a participação da sociedade. 

Os conselhos34, por exemplo, demonstram a distância e o enorme esforço que 

será necessário realizar para que esse espaço público que pressupõe a 

relação do Estado com a sociedade civil torne-se mais robusto e coerente com 

que se espera dele. 

Claro que o tempo transcorrido é pouco para esperarmos 
resultados sedimentados, mas os obstáculos encontrados na 
prática para a efetivação do potencial de emancipação dos 
conselhos sinalizam que, para ser efetiva, a accountability 
societal requer uma sociedade civil organizada e capaz de 
exercer influência sobre o sistema político e sobre as 
burocracias públicas, fortalecendo a dimensão associativa da 
cidadania. Além disso, a performance dos conselhos tem uma 
ligação intrínseca com a qualidade do governo municipal. A 
questão dos recursos controlados pelos agentes – tempo, 
informação, capacidade técnica etc. – configura-se como 
elemento central para análise dos conselhos e de seu potencial 
como instrumento de accountability societal. (CARNEIRO, 2007, 
p. 160). 

 
 É importante salientar que a constatação da importância da participação 

da sociedade em espaços públicos deliberativos ou consultivos, e a 

possibilidade, mesmo que fraca, de grande parte da população ser ouvida já 

                                                 
34 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2001 indicam a existência 
de aproximadamente 27 mil conselhos de políticas públicas no Brasil, abrangendo 99% dos 
municípios brasileiros, numa média de 4,9 conselhos por município. (ZANI, 2010). 
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demonstra um avanço na gestão pública brasileira, o que se evidencia mais 

claramente ao perceber novos desenhos de macro-processos nas políticas 

públicas do país. 

 Utilizo-me, por exemplo, em todo o trabalho, do modelo concebido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do MDA. A atual forma de gerir 

a política pública de desenvolvimento territorial demonstra muito claramente a 

influência das novas abordagens teóricas que adentraram o cotidiano de um 

gestor público e que foram, de certa maneira, fortalecidas e erigidas a partir de 

um cenário político brasileiro que necessita e reivindica cada vez mais de 

instrumentos de governança e accountability societal (CARNEIRO, 2007, op. 

cit.), como mais à frente o trabalho abordará. 

 

Figura 3 – Ciclo da gestão social dos territórios r urais da SDT/MDA. 

 

Fonte : Elaboração própria a partir de MDA (2005b) e Dias et al. (2010). 

 Percebe-se assim, que há uma nova forma de executar e implementar 

as políticas públicas brasileiras que, peremptoriamente, levam em conta o 

processo de participação da sociedade, possibilitando que o Estado respeite 

seus decretos constitucionais e vislumbre uma nação regida por práticas 

cidadãs. A gestão pública brasileira abre-se a um novo processo de 

desenvolvimento e traz consigo um conceito em franca ascensão: a gestão 

social. 

 



 84

3.2. Gestão e controle social: Uma nova forma de fa zer política pública, 

conceitos em construção ou um ideal distante? 

 

 As elaborações de políticas públicas contemporaneamente preconizam 

em seus marcos teóricos a presença de meios que possibilitem a realização de 

uma efetiva governança democrática. Com a importância dada pelos gestores 

públicos para a efetivação de canais de participação, uma nova reconfiguração 

entre o Estado e a sociedade foi idealizada. Essas novas abordagens na 

elaboração de políticas públicas tendem a considerar que o fortalecimento de 

tais práticas significaria automaticamente a promoção da gestão e do controle 

social. 

 É notório que a concepção das políticas públicas contemporâneas está 

passando por uma reformulação. A discussão da gestão social que ganha 

contornos mais nítidos a partir dos processos de democratização e 

descentralização35, também atinge a esfera político-administrativa das 

instituições públicas. Se anteriormente a gestão pública ignorava temáticas que 

evidenciavam a redefinição de identidades e vínculos e o aumento da 

participação em nível local, hoje em dia, torna-se quase um consenso a 

importância da inclusão da participação da sociedade civil. (SANTOS; 

AVRITZER, 2002). 

 A gestão e controle social são conceitos marcadamente presentes na 

elaboração, execução e avaliação de muitas políticas públicas 

contemporâneas. A questão, entretanto, que merece ser mais analisada e 

refletida é se esta nova forma de elaborar e executar as políticas públicas leva 

em consideração a real dimensão destes dois eixos temáticos desenvolvidos 

pelos principais teóricos sobre o assunto: DOWBOR 2001; FRANÇA FILHO 

2008; TENÓRIO, 1998, 2007, 2008; FISCHER, 2006; JUNQUEIRA et al, 2008; 

etc. 

 Por gestão social, este estudo aborda a perspectiva conceitual de 

caráter emancipatório defendido por Tenório (2008), sendo o sujeito social o 

agente de sua própria história, sugerindo que: 

                                                 
35 O Estado, descentralizado e a formação de uma esfera pública não-estatal envolve a 
elaboração de novos formatos institucionais que possibilitam a co-gestão e a participação dos 
cidadãos nas decisões públicas (PAULA, 2005). 
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[...] a pessoa humana ao tomar ciência de sua função como 
sujeito social e não adjunto, ou seja, tendo conhecimento da 
substância social do seu papel na organização da sociedade, 
deve atuar não somente como contribuinte, eleitor, mas com 
uma presença ativa e solidária nos destinos de sua comunidade 
[...] (TENÓRIO, 2008, p.31).  

 
 Já na perspectiva do controle social, este estudo compreende essa ação 

a partir de duas óticas complementares: a primeira na concepção de Carvalho 

(1995, p. 08), a de que o “controle social é expressão de uso recente e 

corresponde a uma moderna compreensão da relação Estado-sociedade, onde 

a esta cabe estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquele”; e 

também na concepção de Correia (2000) que vai ao encontro do exposto no 

conceito de gestão social que reivindica a emancipação social e política das 

classes subalternas. 

[...] “controle social”, na perspectiva das classes subalternas, 
visa à atuação de setores organizados na sociedade civil que as 
representam na gestão das políticas públicas no sentido de 
controlá-las para que atendam, cada vez mais, às demandas e 
aos interesses dessas classes. Neste sentido, o “controle social” 
envolve a capacidade que as classes subalternas, em luta na 
sociedade civil, têm para interferir na gestão pública, orientando 
as ações do Estado e os gastos estatais na direção dos seus 
interesses de classe, tendo em vista a construção de sua 
hegemonia. (CORREIA, 2000, p.68). 

 

 Ao abordar os dois conceitos aqui trabalhados, percebe-se que tanto a 

gestão quanto o controle social advogam mudanças na realidade social dos 

indivíduos a partir de uma relação mais ativa e participativa perante as ações 

do Estado. Suas bases levam a concluir que há um elogio à cidadania e à 
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participação do indivíduo na esfera pública36, princípios fundamentais à 

concepção de um Estado pautado por práticas republicanas. 

 Tendo por bases os teóricos expostos neste trabalho e tentando 

esclarecer as argumentações realizadas, torna-se necessário compreender que 

a matriz utilizada para o desenvolvimento de tais conceitos inscreve-se na 

teoria deliberativa habermasiana. Esta orientação teórica significa, em linhas 

gerais, que a legitimidade das decisões políticas devem originar-se a partir de 

processos de discussão que tenha como intuito a busca do bem-comum. 

 A gestão social e seus possíveis desdobramentos através do controle 

social são ações que visam à emancipação social e política através de uma 

racionalidade comunicativa, ou seja, não há como defende algumas correntes 

marxistas, a ruptura com o modelo vigente, nem muito menos a ascensão de 

uma classe social sobre a outra. O modelo habermasiano, a partir do modelo 

de cidadania deliberativa oferece-se como principal corrente inspiradora dos 

trabalhos realizados nesta área e apresenta-se como uma teoria de princípio 

consensual. A perspectiva habermasiana, inscrita como uma teoria do 

consenso, compreende que os conceitos de esfera pública e sociedade civil (já 

aqui anteriormente explicados) complementam-se a partir da retroalimentação 

de um conceito pelo outro, isto quer dizer que é na esfera pública que a 

sociedade civil habermasiana expõe sua demandas através de debates e 

negociações para alcançar soluções racionais e consensuais para problemas 

envolvendo questões pragmáticas, éticas e morais. 

 O modelo imaginado por Habermas propõe o exercício da cidadania 

deliberativa procedimental. Esta ação baseia-se na correlação entre direitos 

humanos e soberania popular, respeitando a autonomia do indivíduo a partir de 
                                                 
36 Por esfera pública, utilizo-me da concepção habermasiana, “que pressupõe [a] igualdade de 
direitos individuais (sociais, políticos e civis) e discussão, sem violência ou qualquer outro tipo 
de coação, de problemas através da autoridade negociada. Portanto, a esfera pública é o 
espaço intersubjetivo, comunicativo, no qual as pessoas tematizam as suas inquietações por 
meio do entendimento mútuo. A esfera pública constitui, essencialmente, uma estrutura 
comunicacional da ação orientada pelo entendimento e está relacionada com o espaço social 
reflexivo gerado no agir comunicativo. Quando existe liberdade comunicativa, estamos na 
presença de um espaço público constituído através da linguagem. Logo, as estruturas 
comunicativas da esfera pública devem ser mantidas operacionais por uma sociedade de 
pessoas ativas. Diferente de um processo centralizador, tecnoburocrático, elaborado desde o 
gabinete, em que o conhecimento técnico é o principal argumento da decisão. Sob uma 
perspectiva descentralizadora, de concepção dialógica, a esfera pública deve identificar, 
compreender, problematizar e propor soluções aos problemas da sociedade, ao ponto desses 
serem assumidos como políticas públicas e executados pelo aparato administrativo do 
governo”. (MELO; et al, 2009, p.04). 
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práticas dialógicas. A cidadania deliberativa consiste em levar em consideração 

a pluralidade de demandas oriundas do movimento da sociedade civil e de 

seus mais variados grupos de interesse, sejam eles quilombolas, indígenas, 

representantes de associações comerciais, empresários, ONG`s, movimentos 

agrários, movimentos feministas e etc. O que Habermas entende ser vital para 

os Estados é a presença de uma justiça forte e vigorosa que possibilite as 

diferentes formas de comunicação e a garantia processual da participação em 

igualdade de condições. “Habermas procura a formação da opinião e da 

vontade comum não só pelo caminho do auto-entendimento ético, mas também 

por ajuste de interesse por justificação moral” (MELO; et al, 2009). 

 Portanto, a teoria habermasiana preconizada pelos conceitos de gestão 

social tão em voga constitui-se em uma nova forma de articulação que 

questiona a ação política administrativa verticalizada, seja ela oriunda da ação 

estatal ou da ação privada. A nova perspectiva que absorve as ideias 

habermasianas visa contribuir por meio da esfera pública ou espaço público, 

para que se escape das “barreiras de classe”, para que se liberte das “cadeias 

milenárias” da estratificação e exploração social e para que se desenvolva 

plenamente “o potencial de um pluralismo cultural” atuante “conforme a sua 

própria lógica”, potencial que, “sem dúvida alguma, é tão rico em conflitos e 

gerador de significado e sentido” (HABERMAS, 1998, p.385). 

 Tenório (2008), por exemplo, utilizará os estudos e obras de Alberto 

Guerreiro Ramos e posteriormente da escola frankfurtiana, principalmente nos 

argumentos de Jurgen Habermas, para defender a gestão social como ação 

dialética e fundamental para antagonizar com a gestão estratégica. Esta 

abordagem traz à tona a teoria filosófica habermasiana para a esfera da 

administração pública, questionando a eficácia e eficiência outrora defendida 

pelos teóricos da administração tecnocrática. 

Gestão social contrapõe-se a gestão estratégica à medida que 
tenta substituir a gestão tecnoburocrática, monológica, por um 
gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo 
decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais. E 
uma ação dialógica desenvolve-se segundo os pressupostos do 
agir comunicativo [...] Portanto, no contexto da gestão social 
orientada pela racionalidade comunicativa, os atores, ao 
fazerem suas propostas, não podem impor suas pretensões de 
validade sem que haja um acordo alcançado comunicativamente 
no qual todos os participantes exponham suas argumentações. 
(TENÓRIO, 2008, p.26). 
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 A perspectiva aqui salientada demonstra que o conceito difere um pouco 

do que se evidencia nos marcos teóricos das políticas públicas territoriais, 

principalmente nas políticas adotadas pelo MDA que tomam vulto a partir da 

implementação do PRONAF. O que ambas as conceitualizações apresentam 

como objeto comum é o estabelecimento de uma nova lógica de ação perante 

as demandas públicas. O governo, influenciado por tais linhas de pensamento, 

passa a pautar-se por posturas que levem em consideração todos os atores 

envolvidos e que possibilitem a construção de respostas eficientes a partir da 

interlocução com os principais envolvidos no problema a ser solucionado. A 

gestão e o controle social são assim requeridos pela sensibilidade e 

compreensão de que a gestão estratégica e os modelos anteriormente 

adotados pela gestão pública não davam mais conta das inúmeras questões a 

serem equacionadas na realidade social brasileira. O Brasil, como outros 

países, começa a modificar suas estratégias de desenvolvimento de políticas 

públicas nesta nova direção. 

El diálogo y la discusión abierta, manifiesta, son elementos 
constitutivos de la elaboración de las políticas. Esto es lo próprio 
e irrenunciable de los regímenes democráticos. Aquí la elección 
y desarrollo de una política no resulta de um sofisticado cálculo 
tecnocrático o de una preferéncia autocrática. Es, en cambio, 
producto de la discusión y persuasión recíproca de muchos 
actores políticos y gubernamentales, participantes en su 
formulación, aceptación y puesta en práctica. (VILLANUEVA, 
2007, p.54). 

 
 Sabendo que a gestão e o controle social são requeridos usualmente na 

elaboração de certas políticas públicas, torna-se necessário, retomando 

algumas das argumentações acima não respondidas, a verificação e a 

confrontação de alguns estudos teóricos demonstrando que talvez, como bem 

aponta o subtítulo desta seção, estes conceitos ainda sejam promessas 

distantes na atual realidade sociopolítico brasileira. 

 Partindo dos próprios pressupostos aqui apontados, a gestão social e 

seu desenvolvimento dependem fortemente da interação entre os diversos 

atores que representam uma determinada esfera pública. Ou seja, este novo 

grande modelo enfatiza que “se trata de uma forma de intervenção na vida 

pública com uma motivação social concreta que se exerce de forma direta, 

baseada num certo nível de institucionalização das relações Estado/sociedade” 
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(JACOBI, 2002, p.26). Entretanto, a proposta realizada pelo conceito não dá 

conta das fragilidades e das pressões exercidas por grupos dominantes, pela 

falta de conhecimento por parte das classes subalternas, da cooptação de 

espaços deliberativos para fins privados, da falta de reconhecimento e 

identificação entre os diversos atores para a construção de soluções às 

demandas coletivas, enfim, da importância da construção histórica do país 

como decisiva para as fragilidades contemporâneas. 

 Em algumas das pesquisas realizadas no campo de conhecimento da 

gestão e do controle social37 público, verifica-se peremptoriamente a ascensão 

de práticas clientelistas, patrimonialistas, de exclusão perante diversidades de 

gênero, raça e da criação de espaços deliberativos. O intuito que move muita 

das ações consideradas como inclusivas, se restringe a obedecer às regras 

estabelecidas pelos respectivos marcos normativos das políticas públicas com 

a finalidade de conseguirem a aprovação dos orçamentos vinculados a essas 

iniciativas. A gestão social passa a se enfraquecer tornando-se um sonho 

distante, uma boa promessa que se desvirtua frente às práticas viciadas na 

realidade social brasileira. 

 As bases teórico-conceituais da gestão e do controle social, quando 

analisadas no âmbito público, geralmente evidenciam a esfera pública como 

um espaço para a deliberação, execução e fiscalização das ações realizadas 

de acordo com a especificação de cada política pública a ser desenvolvida. As 

principais argumentações são que os espaços de deliberação, sejam eles 

conselhos, fóruns, colegiados etc., servirão para subsidiar os gestores públicos 

com a finalidade de auxiliar o cumprimento dos objetivos anteriormente 

traçados de acordo com as expectativas do público contemplado. 

 Entretanto, ao estabelecerem essa proposição, percebe-se que grande 

parte das políticas públicas que abordam a gestão e controle social como 

instrumentos de averiguação não levam em consideração que todo o programa 

ou projeto público que tem por característica ser uma atividade governamental 

ou uma ação política, apresenta invariavelmente em sua gênese, como marca 

negativa, constituir-se como uma arena real de poder, onde grupos dominantes 

estão sempre a manter sua hegemonia na esfera política e econômica em 

                                                 
37 Sobre o tema ver: MELO; et al, 2009; ZANI, 2010; MELO, et al, 2010; TENÓRIO, 2010. 
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detrimento de grande parte da sociedade. Ao desconsiderar, principalmente na 

realidade social brasileira, que cada arena (ou espaço público) tende a 

desenvolver sua própria estrutura política, seu próprio processo político, suas 

elites e suas relações de grupo já pré-definidas, a gestão e o controle social 

defendidos pela grande maioria das políticas públicas não dão conta de 

propiciar as mudanças teoricamente defendidas em seus marcos teóricos. 

Sendo assim, torna-se de vital importância o reconhecimento de que as 

políticas públicas, sejam elas nacionais ou regionais, sejam percebidas como 

arenas políticas de interesse, que apresentam em suas formações a presença 

de atores que estão mais predispostos ao conflito do que ao consenso. 

Identificar estas arenas e formular hipóteses sobre suas composições, 

dinâmicas e desempenhos torna-se a única medida mais correta para a 

alteração da realidade social brasileira. 

[...] las políticas en sus diversas formas reglamentarias, 
presupuestarias, administrativas, sean producto de la 
dominación de clase (“bloque em el poder”), de los ajustes 
mutuos entre los grupos de interes (corporativo o pluralistas), de 
la hegemonia de una elite (tradicional o modernizante), del peso 
irresistible de las metropolis sobre periferias indefensas...etc.; 
todo esto va a depender del cuerpo teórico desde el cual el 
investigador-analista construya su conceptos, hipótesis y 
procedimientos de prueba. La definición de política es, entonces, 
en sus elementos básicos deducible de las proposiciones 
básicas de la teoria politológica. Todo el esfuerzo consiste en 
sumar evidencia crucial a las diversas explicaciones que se 
ofrezcan de por qué se aceptó que una determinda cuestión 
había de ser objeto de política, de por que sé se diseño y eligió 
esta traza de acción colectiva de una determinada política, de 
por qué se le calificó como estratégica, prioritária o tal vez 
simplemente rutinaria. En este punto, la consistencia o 
vulnerabilidad de cualquier construcción teórica sobre el policy 
process está prejuzgada por la teoria mayor de referencia. 
(VILLANUEVA, 2007, p.55). 

 
 A gestão social, por ser um conceito recentemente estudado no âmbito 

acadêmico e atualmente trabalhado pelas políticas públicas dos últimos 

governos38, ainda carece de maiores aportes teóricos para sua solidificação e 

ascensão definitiva, tanto na esfera epistemológica das ciências sociais como 

também para vigorar como um instrumento analítico para a administração 

                                                 
38 A gestão social, com seus respectivos pressupostos teóricos e incorporada como 
instrumento de avaliação e elaboração nas políticas públicas tem seu inicio na gestão do ex-
presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) e vem se mantendo na atual gestão da 
Presidenta Dilma Roussef (2011 – 2014). 
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pública brasileira. Constata-se que este tema de estudo ainda necessita de 

maiores debates e de mais trabalhos teóricos para robustecê-lo. Percebe-se 

também, entretanto, que este novo campo de conhecimento vem adquirindo, 

desde seu surgimento na década de 1990, maior respeitabilidade nos debates 

acadêmicos atuais e também na esfera governamental, mesmo que ainda seja 

encarado por alguns teóricos como um conceito em construção. (SCHOMMER 

& FRANÇA FILHO, 2008; GONÇALVES & SILVA JUNIOR, 2009; ZANI, 2010). 

 Um bom exemplo que corrobora o argumento da falta de solidez deste 

novo conceito no campo das ciências sociais, principalmente na área de 

conhecimento da administração pública brasileira, é perceptível no profícuo 

debate entre dois estudiosos e formuladores deste conceito no país. De um 

lado os argumentos de Pinho39 (2009) que advoga que: 

[...] gestão social não corresponde ao que conceitualmente os 
autores têm tratado e entendido por ela. Entendemos a 
expressão como anódina frente à pretensão e ambição que 
carrega. A expressão gestão social seria muito pequena para 
promover as mudanças que o conceito sugere. Pensamos 
preliminarmente em gestão emancipadora, que visa à 
emancipação das classes subordinadas. Não se trata de mero 
passeio semântico, mas de uma crítica, pois a ação gestão 
social também pode ser aproveitada oportunisticamente 
(PINHO, 2009, p. 53). 

 
 E por outro Tenório40 (2009), que responde às provocações de seu 

colega de estudos, expondo em seu modo de trabalhar, teoricamente, o 

conceito de gestão social, demonstrando que se trata: 

[...] de um processo de aprendizado dialético negativo, ou seja, 
sem nenhuma pretensão de síntese conceitual. Isto porque o 
tema ainda carece de debates que o justifiquem como um 
processo de gestão que transcenda aquele demarcado apenas 
pelo mercado, a gestão estratégica. (TENÓRIO, 2009, p. 61). 

 
 Ambos os autores, posicionam-se de maneira divergente perante esta 

nova conceitualização. Pinho (2009), em primeiro plano, argumenta que a 

denominação “gestão social” não reflete de maneira fidedigna as reais 

dimensões conquistadas. Utilizando-se de argumentos provenientes de 

Dagnino (2002), defende sua explanação teórica demonstrando que ainda 

                                                 
39 O Prof. Dr. Jose Antonio Gomes de Pinho é vice-coordenador do Centro Interdisciplinar de 
Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
40 Prof. Dr. Fernando Guilherme Tenório é Coordenador do Programa de Estudos em Gestão 
Social (PEGS) da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro. 
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persiste na sociedade uma dificuldade de fazer frente à matriz cultural 

hierárquica brasileira. Em outro momento, utiliza-se do aporte teórico de Santos 

(1994) referindo-se ao modelo híbrido institucional41 brasileiro como 

comprovação crítica ao modelo de gestão social defendido por Tenório (2009). 

O texto elaborado por Pinho (2009) marca nos estudos referentes à gestão 

social um momento de ceticismo perante as ações e a abrangência do conceito 

de gestão social, para o autor, o Brasil e o povo brasileiro estão mais 

predispostos a atitudes “hobbesianas pré-participatórias” (PINHO, 2009, p. 42), 

do que na possibilidade de qualquer tipo de modelo co-participativo. 

 Seus escritos demonstram um ar crítico perante o modelo idealizado do 

conceito de gestão social, o autor em seu trabalho, utiliza-se dos aspectos 

históricos brasileiros para evidenciar a pouca possibilidade de efetuação do 

conceito na realidade brasileira e acresce a essas fragilidades a falta de uma 

qualificação educacional do povo brasileiro. Ao fazer essas constatações, o 

autor peca ao negligenciar autores importantes da formação social brasileira, e 

baseia-se principalmente em autores contemporâneos para dar conta de 

assuntos tão enraizados na identidade social brasileira. Ao estabelecer uma 

interpretação tão negativa da sociedade brasileira em sua explanação, 

evidencia sua posição antagônica perante a atuação do conceito, entretanto, 

fundamenta sua análise em bases frágeis e pouco apropriadas ao tratar das 

questões suscitadas em seu texto. 

 Tenório (2009) ao replicar os argumentos anteriormente expostos, 

utiliza-se de uma boa argumentação teórica ao defender que o conceito de 

gestão social seria não um modelo habbermasiano em essência, mas um 

comportamento que pressupõe e exalta os interesses da sociedade, uma 

concepção teórica “típico ideal” que serve para adjetivar as ações públicas. Ou 

seja, ao defender o conceito das críticas de Pinho (2009), o autor revela 

inconscientemente sua preocupação em que a gestão social crie as raízes 

necessárias na sociedade brasileira. 

                                                 
41 O híbrido institucional brasileiro é uma conceitualização realizada por Santos (1994), que tem 
como finalidade avançar na discussão dos motivos que levam o Estado brasileiro a padrões de 
desrespeito às normas existentes ou a não universalização na aplicação das mesmas, o que 
leva a sentimentos de impunidade e descrença. Em outras palavras, o híbrido institucional 
brasileiro é uma forma de combinação entre uma legislação forte e vigorosa que em teoria 
advoga igualdade de condições com relações sociais que peremptoriamente encontram-se 
aquém do estado de direito propugnado.  
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O conceito de gestão social seria desnecessário se tanto o 
agente público como o econômico praticassem uma gestão 
republicana: uma gestão preocupada com a justiça social, com o 
interesse pelo bem comum e não com interesses privados 
(TENÓRIO, 2007, p. 03). 

 
 Ao tratar deste embate intelectual entre dois estudiosos no tema, esse 

estudo pretende demonstrar os respectivos avanços obtidos por essas duas 

abordagens. De um lado, Pinho (2009) de certa maneira, consegue observar 

algumas das fragilidades sociais brasileiras que impedem o desenvolvimento 

da gestão social além da esfera retórica, mesmo que assente sua defesa em 

bases teóricas pouco consistentes. Por outro, Tenório (2009) também justifica a 

necessidade do tema e do conceito como uma aspiração a ser buscada pela 

sociedade brasileira e pelos representantes do poder público. Portanto, os dois 

autores em suas argumentações, demonstram a necessidade e importância 

deste novo conceito, pois, se há por um lado uma interpretação pessimista 

sobre as inserções deste conceito na realidade brasileira é algo que necessita 

ser melhor estudado. Entretanto, fica evidenciado também que os pressupostos 

teóricos da gestão social são de suma importância para o alcance de um 

Estado definitivamente pautado por práticas republicanas e que incentiva o 

exercício da cidadania. 

 Partindo do raciocínio dos dois autores mais pormenorizadamente 

abordados, esse estudo compreende a gestão social como algo importante e 

como um excelente instrumento para a gestão pública, todavia, tendo por base 

os argumentos já apresentados na primeira parte deste trabalho, constata-se 

que algumas fragilidades da formação social brasileira ainda encontram-se 

muito presente nas ações entre a sociedade, o Estado e a esfera privada. 

Advoga-se neste trabalho, que esses condicionantes históricos sejam levados 

em consideração ao se efetivar ações de caráter público com características 

participativas, pois o fato de não inseri-las, faz com que os temas defendidos 

pelo conceito de gestão social sejam compreendidos apenas como ideais, ou 

seja, de difícil realização prática na esfera sociopolítica brasileira. 

 Tendo a preocupação de tornar a gestão social um conceito factível à 

realidade, esse estudo compreende e exalta as benesses advindas da 

participação da sociedade na construção de políticas públicas. É perceptível a 

melhora da elaboração e execução de políticas públicas ao estabelecer-se a 
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sinergia entre o Estado e sua sociedade, abaixo se aponta algumas das 

vantagens obtidas a partir do desenvolvimento desta nova forma de proceder 

na gestão pública: 

La participación puede mejorar la gestión pública de diversos 
modos: 
• la información acerca de las necesidades, prioridades y 
capacidades de las comunidades o sectores involucrados puede 
incrementar-se; 
• la entrega de los servicios puede ser de mejor calidad y 
atender a la demanda; 
• permite movilizar recursos locales; 
• puede mejorar la utilización y la mantención de las 
instalaciones y servicios gubernamentales; 
• Ella permite uma distribuicion más equitiativa del poder y 
una mayor visibilidad de los problemas sociales; con frecuencia 
puede ser la base de capacidades determinadas em los grupos 
beneficiarios, además de aumentar la efectividad y la eficácia de 
las políticas; 
• La participación es un modo privilegiado en que los 
ciudadanos y las organizaciones que los agrupan puedan hacer 
valer sus opiniones en el período que va entre un acto 
eleccionare y otro; 
• Ella representa un complemento insdispensable de la 
burocratización de los actos gubernativos, otorga mayor 
transparência al sistema político y agiliza la consideración de los 
problemas sociales más relevantes; es tambíen fundamental si 
se desea transferir más poder a la ciudadanía o a los 
pontenciales participantes en otros ámbitos; 
• La participación es tambíen un modo privilegiado de 
expressar la participación social; de hacer presente a los 
diferentes grupos, tanto em sus demandas específicas, como en 
su visión del mundo. Es una manera en que la sociedad se 
reconoce a sí misma. (PARADA, 2007, p. 83). 

 

3.3. Caracterizando o objeto de estudo: a gestão so cial na política pública 

de desenvolvimento territorial. 

 

 Como anteriormente já relatado, o Brasil modificou-se bastante a partir 

do processo de descentralização político-administrativa nas últimas décadas. 

Houve um desenvolvimento de vários canais de abertura entre o Estado e a 

sociedade civil. A renovação ocorrida na gestão pública brasileira, 

principalmente nos marcos normativos das políticas públicas, fez com que 

houvesse uma crescente evolução de espaços com características 

deliberativas e consultivas. 
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 Esta nova modalidade de gestão pública possibilitou que a sociedade 

civil pudesse – ao menos no plano teórico – estabelecer suas prioridades e, 

conjuntamente com atores públicos, pudesse controlar e gerir os recursos 

oriundos de determinada política pública. 

 Exemplo que afirma a assertiva acima ocorre, por exemplo, na evolução 

das políticas públicas adotadas pelo MDA. Ao analisar os marcos normativos 

das políticas de desenvolvimento territorial, tais como: 1) Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); 2) Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) e, 

contemporaneamente; 3) Os Territórios da Cidadania42; constata-se a 

importância dada às ações que fortalecem canais/espaços participativos entre 

a sociedade e a atuação do Estado. 

 As medidas realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

(SDT) e pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) em consonância com o 

MDA tiveram e ainda continuam a ter, a finalidade de propiciar que novos 

espaços de participação social aumentem a transparência na gestão dos 

recursos públicos, constituindo-se em espaços reconhecidamente privilegiados 

para planejar o desenvolvimento rural nos municípios ligado às políticas 

territoriais (FAVARETO & DEMARCO, 2004). 

 Essa escolha realizada pelo MDA ampliou contemporaneamente o 

formato institucional que privilegia a participação da sociedade e dos demais 

atores de um território. A opção escolhida foi a de materializar esta nova 

                                                 
42 A política “Territórios da Cidadania” parece apresentar-se como uma política territorial com 
maior aparato institucional. Por ser uma política de prioridade da Casa Civil e ter a participação 
de vinte e um ministérios (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cidades; 
Ciência e Tecnologia; Comunicações; Cultura; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome; Educação; Fazenda; Integração Nacional; Justiça; Meio Ambiente; 
Minas e Energia; Planejamento, Orçamento e Gestão; Saúde; Trabalho e Emprego; Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca; Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade 
Racial; Secretaria Especial de Política para as Mulheres; Secretaria Geral da Presidência da 
República e Secretaria de Relações Institucionais), inicialmente pode ser considerada a política 
– pelo menos em âmbito teórico – mais consistente e vigorosa para enfrentar os problemas 
existentes na esfera territorial rural, já que abrange um número maior de arranjos institucionais 
deliberativos/consultivos e um caráter intersetorial/interministerial muito maior dos que os 
programas anteriores, visto que está sob a responsabilidade do Ministério da Casa Civil. 
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abordagem conceitual a partir da criação dos Colegiados Territoriais43, que tem 

como pressuposto serem espaços: 

[...] [que] oportunizam o diálogo, a negociação, a aprendizagem, 
a transparência e a democracia necessária à construção de um 
ambiente favorável à integração e ao estabelecimento de 
consensos, de acordos, ações e compromissos coletivos 
fundamentais ao processo de desenvolvimento (BRASIL, 2009, 
p. 04, grifos meus). 

 
 O respaldo teórico de toda a evolução de políticas públicas adotadas 

pelo MDA demonstra claramente a importância das diretrizes conceituais da 

gestão social44 como ferramentas administrativas para o alcance do 

desenvolvimento territorial. A captura deste conceito principalmente pela SDT e 

pela SAF iniciou-se desde a intenção de planejamento do PRONAF, sendo 

também realizada posteriormente no PRONAT45, já que vinculava a 

necessidade: 

[...] [da] existência de atores sociais e de gestores públicos 
capazes de levar adiante as estratégias de concentração dos 
agentes públicos e privados em torno de um projeto comum de 
futuro baseado na promoção dos trunfos de um território e na 
eliminação das barreiras e constrangimentos a que esse futuro 
se concretize (MDA/SDT; 2005a; p. 03, grifos meus). 

 
 A gestão social ao ser inserida nos marcos normativos dos programas 

de desenvolvimento territoriais desenvolvidos pelo MDA, apresentam, por 

assim dizer, uma tripla função: 1) serem mecanismos de gestão para as novas 

políticas territoriais implementadas; 2) efetivarem-se como medidas 

saneadoras dos problemas advindos das políticas de desenvolvimento 

territorial; e 3) permitir o fortalecimento do conceito de intersetorialidade –, 

principalmente quando se analisa a atual política pública de desenvolvimento 

territorial. 
                                                 
43 Os Colegiados Territoriais se traduzem por uma Rede Nacional de Órgãos Colegiados – 
formados pelos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, assim como pelas instâncias de gestão do desenvolvimento territorial (SDT/MDA, 
2005a) e ganham essa dimensão a partir da então política vigente dos Territórios da Cidadania. 
44 Por gestão social, o MDA/SDT entende ser: “[...] o processo através do qual o conjunto de 
atores sociais de um território se envolve não só nos espaços de deliberação e consulta das 
políticas para o desenvolvimento, mas sim, e mais amplamente, no conjunto de iniciativas que 
vão desde a mobilização desses agentes e fatores locais até a implementação e avaliação das 
ações planejadas, passando pelas etapas de diagnóstico, de elaboração de planos, de 
negociação de políticas e projetos. Gestão social implica, assim, um constante 
compartilhamento da responsabilidade pelos destinos do território”. (MDA/SDT, 2005a, p. 10). 
45 Esta sigla corresponde ao antigo Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais. Alguns 
autores preferem a sigla PDSTR, pois denominava mais claramente o Programa desenvolvido 
pelo MDA/SDT. 
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 A apreensão do conceito (gestão social) para as políticas públicas 

territoriais apresenta-se como sinônimo de uma gestão inclusiva, é 

compreendida pelos elaboradores das políticas territoriais rurais como uma 

ação que trará inequivocamente a certeza de sucesso perante as ações 

estimuladas pelo ministério, ou seja, parece haver por parte da equipe 

envolvida nas políticas públicas territoriais uma grande aposta na efetiva 

resposta desta nova abordagem de execução. 

 Os espaços de participação criados pelo MDA, sejam eles os conselhos 

e, posteriormente os colegiados territoriais, apresentam-se como eixos 

contrários a um ciclo de elaboração, gestão e avaliação das políticas públicas 

concebidas a partir de modelos verticalizados e/ou centralizados (top down). 

Este eixo na política pública territorial adotada a partir do PRONAF visa ter uma 

característica de espaços de formulação e gestão de políticas onde está 

presente a inclusão das demandas do público beneficiado pela ação estatal46. 

A proposta de uma esfera inclusiva/participativa é a de possibilitar a inserção 

de novos sujeitos sociais tornando-os integrantes do processo de elaboração, 

gestão e de decisão das políticas (bottom-up). 

 Essa perspectiva conceitual procura superar, nas regiões rurais, o 

persistente nível de desigualdade econômica e social. O objetivo de programas 

como o PRONAF, PRONAT (anteriormente implementados), e hoje em dia os 

Territórios da Cidadania, é a de: 

[...] promover e apoiar iniciativas das institucionalidades 
representativas dos territórios rurais que objetivem o incremento 
sustentável dos níveis de qualidade de vida da população rural. 
[Os três eixos estratégicos utilizados são:] i. Organização e 
fortalecimento dos atores sociais; ii. Adoção de princípios a 
práticas da gestão social; iii. Promoção da implementação e 
integração de políticas públicas (MDA/SDT; 2005a, grifos meus). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 É importante salientar que a gênese dos Colegiados Territoriais, como também dos CMDRS 
do então PRONAT, remontam ao PRONAF, desenvolvido entre 1997/2002, que priorizava o 
desenvolvimento municipal e abria espaço para a representatividade das comunidades e dos 
produtores por meio dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) (LEITE et 
al, 2008). 
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Figura 4 – Eixos estratégicos para o desenvolviment o dos territórios rurais. 

 
Fonte : Elaboração própria a partir de MDA/SDT (2005a). 

 O aspecto inclusivo característico das políticas relacionadas ao MDA, 

como a figura acima expõe, demonstra sua importância na concepção da 

política pública de desenvolvimento territorial, já que esta fortalece também a 

questão intersetorial, eixo importante e estimulado em todo o processo 

evolutivo de políticas do MDA. A intersetorialidade desenvolvida em todas as 

últimas políticas territoriais prevê a atuação de uma gestão de forma integrada 

entre ministérios e as decisões a serem executadas. A inserção da sociedade 

civil nas decisões fortalece e possibilita que as ações tomadas pelos diferentes 

setores envolvidos na política levem em consideração as demandas internas e 

respondam de forma mais eficiente as necessidades apontadas. 

 Ao propor ações conjuntas para um determinado espaço territorial é 

necessário a compreensão de que as localidades atendidas: 

[...] não são ilhas, pois se situam em meio a um contexto 
nacional e internacional que possui uma dinâmica social, 
econômica, cultural, política ou de outra natureza, que é 
sistêmica e que influência, pressiona e delimita os espaços de 
ação dos agentes (SCHNEIDER, 2004, p. 112). 

 
 Toda a sistemática de pensamento, advogada para compreender a 

participação de diferentes atores, apresenta-se ao MDA/SDT/SAF como uma 

característica estratégica para a boa execução da política pública de 

desenvolvimento territorial, pois ela fundamenta e baliza muito dos eixos das 

políticas públicas territoriais. Exemplo disso evidencia-se na dependência que a 

intersetorialidade apresenta em relação às ações da gestão social preconizada 

pelo marco normativo da política. 
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 Reafirma-se essa importância em duas das dimensões idealizadas por 

exemplo, pelo MDA/SDT, de um total de 4 (quatro): 1) Dimensão Econômica; 2) 

Dimensão Ambiental; 3) Dimensão Sociocultural e; 4) Dimensão Político-

Institucional. Constata-se que o grau de sedimentação dos espaços de 

participação nos marcos normativos das políticas públicas de desenvolvimento 

territorial são bem representativos. A abordagem da gestão compartilhada 

prioriza a participação da sociedade e tem como finalidade o desenvolvimento 

e o fortalecimento de arranjos institucionais de caráter deliberativo e consultivo. 

Essas ações inscrevem-se como algo inovador e em parte cristalizadas nas 

políticas do MDA/SDT. Abaixo segue um quadro que demonstra mais 

especificamente cada dimensão e a influência do conceito de gestão social nas 

dimensões socioculturais e político-institucionais. 

 

Quadro 1 – Dimensões conceituais idealizadas pelo M DA/SDT. 
Dimensões conceituais chaves para a política de des envolvimento 

territorial do MDA/SDT.  

 
Dimensão 
Econômica 

 
Eficiência através da capacidade de inovar, de diversificar e de 
usar e articular recursos locais para gerar oportunidades de 
trabalho e renda, fortalecendo as cadeias produtivas e integrando 
redes de pequenos empreendimentos. 

 
Dimensão 
Ambiental 

 
Compreensão do meio ambiente como ativo do desenvolvimento, 
considerando o principio da sustentabilidade e enfatizando a ideia 
de gestão sustentada de base de recursos naturais, assegurando 
sua disponibilidade também para as gerações futuras. 

 
Dimensão 

Sociocultural 

 
Maior equidade social graças à participação dos cidadãos e 
cidadãs nas estruturas de poder, tendo como referência a 
história, os valores e a cultura do território, o respeito pela 
diversidade e a melhoria da qualidade de vida das 
populações. 

G 
E 
S 
T 
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Dimensão 
Político-

Institucional 

 
Institucionalidades renovadas que permitam o 
desenvolvimento de políticas territoriais negociadas, 
ressaltando o conceito de governabilidade democrática e a 
promoção da conquista e do exercício da cidadania. 

Fonte:  Elaborado a partir MDA/SDT (2005a). 

 Ao expor as políticas territoriais desenvolvidas mais especificamente 

pela SAF/SDT/MDA, evidentemente, que não se observará apenas à proposta 
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estabelecida nos marcos teóricos das políticas territoriais, que muitas das 

vezes se apresentam como modelos idealizados de desenvolvimento da 

política pública. Não há por parte deste estudo a ingenuidade de creditar ao 

MDA/SDT/SAF ou à equipe de gestores ali presentes à execução e 

implementação de uma política pública bem-sucedida e fiel a seus princípios 

anteriormente estabelecidos. Até porque, como bem demonstra Senra: 

[...] o universo das políticas e instituições públicas que tratam de 
Desenvolvimento Econômico Territorial no Brasil é amplo e 
descoordenado, com várias iniciativas sobrepostas, 
desarticuladas e concorrentes, dos três entes federados. 
(SENRA, 2010, p. 08). 

 
 Entretanto, o objeto de estudo aqui trabalhado, ao estar incorporado ao 

MDA, deve ser ao menos compreendido de maneira diferente quando 

comparado com outras pastas ministeriais mais tradicionais. Não foi realizada 

uma escolha para estudar as políticas deste ministério de forma aleatória, 

mesmo apresentando políticas públicas com características de bottom-up – que 

alguns outros ministérios também apresentam – há na realidade um aspecto 

que se não diferencia de todos os ministérios, ao menos o torna bem 

característico e atrativo ao presente estudo: o de apresentar desde seu início, 

no ano de 199947, uma forte influência de movimentos sociais agrários. 

 O caráter inclusivo das políticas territoriais e sua concepção intersetorial 

são ações que, se não respondem totalmente os anseios dos grupos sociais 

organizados que pressionam o MDA, ao menos são ações que de certa 

maneira apresentam a legitimidade de grupos sociais engajados ao movimento 

de desenvolvimento territorial. Há um consenso em relação aos objetivos 

traçados em grande parte das políticas territoriais, estes devem servir como 

ações frente às desigualdades sociais, já que muitas delas apresentam como 

                                                 
47 O Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil foi criado em 25 de novembro de 1999 
pela medida provisória nº 1911 e sua última estrutura regimental foi definida pelo decreto nº 
5033 de 5 abril de 2004. Tem por competências a reforma agrária e o reordenamento agrário, 
regularização fundiária na Amazônia Legal, promoção do desenvolvimento sustentável da 
agricultura familiar e das regiões rurais e a identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos. Apresenta em seu organograma a presença de 6 (seis) secretarias: : 1) Secretaria 
Executiva; 2) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; 3) Secretaria da 
Agricultura Familiar (SAF); 4) Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT); 5) Secretaria de 
Reordenamento Agrário (SRA) e; 6) Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na 
Amazônia Legal (SERFAL). Além disso o ministério apresenta 2 (dois) orgãos vinculados: 1) 
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) e; 2) Instituto Nacional de 
Reforma Agrária (Incra). 
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característica a dimensão regional como agravante. A política territorial 

teoricamente defendida é a de combate à concentração espacial das atividades 

econômicas do país, onde alguns territórios vivem na penúria e são pouco 

desenvolvidos e marcadamente pobres (CAZELLA, BONNAL & MALUF, 2009). 

 As medidas adotadas pelo MDA visam evidenciar a dimensão política 

que perpassa a atuação dos atores envolvidos em cada região atendida pelas 

políticas territoriais, possibilitando a partir dos processos de discussão48 

suscitados por esses atores, a definição dos rumos de desenvolvimento a 

serem implementados. Os elaboradores da política acreditam que ao discutir e 

decidir sobre o futuro de suas regiões, os atores envolvidos participam de um 

“jogo” que pode ampliar ou reduzir suas possibilidades de reprodução social e 

dominação sobre outros atores (BEDUSCHI FILHO; ABRAMOVAY, 2003). 

 A pretensão das políticas territoriais do MDA, refletindo-se 

principalmente na atual política, é a de que os territórios atendidos tenham 

como finalidade “o produto [de um] entrelaçamento de projetos individuais e 

coletivos, em que se instituam processos de identificação e de negociação dos 

interesses comuns e conflitantes” (TONNEAU; CUNHA, 2005, p. 46). 

O desafio institucional do MDA, seja especificamente na política vigente ou em 

qualquer outra, é a de criar – na enormidade de territórios atendidos, como se 

verifica na figura 5 – condições para que os beneficiários das políticas, 

principalmente àqueles que vivem em situação de miséria, tenham a 

possibilidade de se inserirem nas discussões sobre os rumos das políticas e 

dos respectivos processos de desenvolvimento. Ao criar as estruturas 

institucionais em forma de conselhos, colegiados, comissões e demais 

arranjos, nos quais a intenção e objetivo é a de integrar estes atores nas 

intervenções localizadas e participativas (ABRAMOVAY, 2005), torna-se 

necessário levar em consideração também, a construção de laços históricos e 

sociais que tecem as pessoas que atuam nestes espaços (PACQUEUR, 2005; 

SCHNEIDER, 2004; ABRAMOVAY, 2000). 

 

 

 

                                                 
48 Os espaços de processo de discussão são os espaços públicos de interlocução com o 
Estado e demais atores, como os conselhos e colegiados. 
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Figura 5 – Divisão dos territórios atendidos pela a tual política pública de 
desenvolvimento territorial: Territórios da Cidadan ia49. 

 

Fonte : www.territoriosdacidadania.gov.br. 

  Ao desenvolver políticas territoriais com caráter participativo, o 

MDA precisa compreender que as fragilidades históricas permeiam e 

apresentam-se como obstáculos ao alcance da concepção republicana 

preconizada em seu conceito de gestão social. É preciso abordar a gestão dos 

territórios rurais como um processo, para que suas dimensões que abarcam 

este novo conceito adotado sejam ações contínuas e não se paralise no tempo 

e no espaço. As propostas estabelecidas nos respectivos marcos teóricos 

devem ser fielmente cumpridas e constantemente avaliadas para que os 

obstáculos históricos sejam ao menos sanados, sem comprometer a evolução 

das políticas territoriais. 

 Ações como: 1) A mobilização de novos atores, possibilitando a 

diversidade de atores que compõem os territórios atendidos; 2) A elaboração 

de relatórios mais apurados, identificando potencialidades e desafios para os 

atores sociais, as redes sociais de cooperação e as institucionalidades 

participativas ao desenvolvimento das políticas territoriais; 3) A condição de 

soluções mais adequadas para enfretamento dos problemas diagnosticados ao 

longo da execução das políticas; 5) A melhor articulação entre atores e as 

políticas públicas realizadas, fortalecendo os arranjos sociais e dando 

condições à superação do caráter setorial das políticas de desenvolvimento 

                                                 
49 A presença da Figura 5 demonstra a quantidade de territórios atendidos a partir dos marcos 
normativos refletidos na presente seção. O enorme desafio e complexidade inerentes a 
políticas públicas territoriais ficam assim melhor delineados. 
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territorial e; 6) O aprimoramento do controle social repensando os eixos e 

ações realizadas são medidas que asseguram ou pelo menos minimizam que 

as políticas territoriais sejam cooptadas por comportamentos sociais viciados e 

por lideranças locais oligarcas e plutocratas (MDA, 2005b). 

 O que se espera das políticas territoriais, que se fundamentam na 

intersetorialidade e na gestão social, é que o espaço institucionalizado 

participativo proporcione o desenvolvimento territorial a partir da relação 

harmônica entre o Estado e a sociedade civil beneficiada, os resultados 

esperados a partir deste comportamento são: 

1. Capital social do território reconhecido e mobilizado; 

2. Diagnóstico e plano de desenvolvimento territorial elaborado; 

3. Planejamento de execução das iniciativas elaborado ou aprimorado; 

4. Arranjos institucionais de implementação negociados e estabelecidos; 

5. Projetos específicos elaborados, negociados e em implementação; 

6. Objetivos e metas monitorados e avaliados sistematicamente; 

7. Sistema de gestão social retroalimentado com as ações de 

intersetorialidade; 

8. Agentes locais dominando o processo de gestão social do território. 

Fonte:  (MDA, 2005b). 

 A partir da realização fiel das medidas aqui expostas e presentes nos 

marcos normativos das políticas territoriais desenvolvidas pelo MDA, há a 

possibilidade de uma evolução da gestão dos territórios de forma bem-

sucedida. 

 Sendo assim, esse estudo pretende analisar as fragilidades ainda 

vigentes que se apresentam como obstáculos para o desenvolvimento das 

políticas territoriais brasileiras, para que o Estado brasileiro não venha a 

cometer o erro de criar territórios induzidos, formando instituições participativas 

e totalmente desenraizadas socialmente de seus contextos locais. 

 A preocupação deste trabalho, ao abordar a presença das fragilidades 

históricas brasileiras presentes nas esferas participativas das políticas 

territoriais, é a de proporcionar a reflexão para que a participação e a relação 

entre a sociedade civil e o Estado não sejam pautadas por uma relação 

meramente formal, restrita ao interior dos órgãos colegiados e direcionada 

apenas ao remanejamento de recursos públicos. A intenção é a de revelar os 
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entraves que iniviabilizam a evolução da política territorial para uma ação de 

construção social plena e inclusiva. Este estudo entende que só revelando as 

fragilidades inerentes à formação social brasileira é que a interação entre 

atores e o Estado se dará de forma igual e republicana, como pretende os 

marcos normativos das políticas de desenvolvimento territorial. Com esta 

finalidade, será analisado o PRONAF de 1999 a 2002 e seus respectivos 

conselhos (CMDRs), objetivando que os erros percebidos na primeira política 

territorial após a constituinte de 1988, não sejam novamente cometidos na 

política atual. 
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4. METODOLOGIA. 
 

 O objetivo central deste trabalho é analisar a presença das fragilidades 

históricas da formação social brasileira como entraves para o desenvolvimento 

da gestão social preconizada nos marcos normativos das políticas públicas de 

desenvolvimento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

que tem como pressuposto o fortalecimento democrático da gestão da política, 

tendo como exemplo os relatórios do PRONAF que analisam os espaços 

deliberativos e consultivos do programa (os CMDRs). 

 Neste trabalho assume-se a definição da história – e dos principais 

teóricos da formação social brasileira – tal como defendida por Le Goff (1992), 

ou seja, o de apresentar um aspecto dual da história esta como história-

realidade e história-estudo. Sendo assim, utilizo de um recorte espacial 

histórico da formação brasileira para explicar os fenômenos ainda presentes 

nos arranjos institucionais participativos das políticas de desenvolvimento 

territorial (BURKE, 1992). 

 Ao adotar como proposta de trabalho perspectivas teóricas da formação 

social brasileira, resgatando alguns acontecimentos históricos advindos da 

construção do Estado-nação, o estudo pretende contribuir para “[...] 

compreender as mudanças, as contradições e as tendências da realidade 

social [brasileira]” (VERGARA, 2010, p. 130, grifos meus), mais 

especificamente dos comportamentos subjacentes aos espaços de deliberação 

e consulta das políticas de desenvolvimento territorial.  

 Constata-se, no entanto, que a abordagem utilizada neste trabalho 

apresenta limitações. Talvez o limite mais significativo esteja vinculado à 

discussão sobre o que é realidade e como esta pode ser apreendida pelo 

pesquisador, já que a realidade sempre é construída a partir de um olhar 

atribuído de sentido (episteme) que capta esta mesma compreensão do real, 

tornando-a conhecimento a partir de escolhas políticas e ideológicas do próprio 

pesquisador. Essa postura coloca em risco a explicação dos problemas e das 

abordagens trabalhadas, podendo ocorrer uma atitude exageradamente 

vinculada à emoção do autor com seu objeto de estudo. Sabendo dessa 

armadilha intelectual, houve, por parte deste pesquisador, a realização de um 

esforço para que este trabalho tenha como característica ser um “objeto 



 106

reconhecível e definido de tal maneira que seja reconhecível igualmente pelos 

outros” (ECO, 1994, p. 21). Ao refletir sobre questões dessa dimensão, não há 

a pretensão por parte deste trabalho em compreender todo o fenômeno social 

atrelado às políticas de desenvolvimento territorial, mas apenas uma pequena 

parte de sua resposta, já que há muito mais complexidade no comportamento 

humano que possamos supor. Como Max Weber bem define (2001), quando se 

estuda um fato social ilumina-se apenas uma pequena parte do que se 

pretende compreender. 

 Sabendo-se das limitações do trabalho e da necessidade de um recorte 

histórico-espacial entre os autores abordados e o presente objeto de estudo, 

foram utilizadas algumas categorias que remontam aos principais conceitos 

trabalhados pelos autores da geração de 30 e de suas respectivas correntes 

epistemológicas. Os eixos categóricos estabelecidos no trabalho tratam 

especificamente de alguns obstáculos sociais que dificultam o desenvolvimento 

de uma nação pautada por práticas republicanas e também de algumas 

medidas a serem adotadas para ampliar as possibilidades de ações que 

privilegiam o interesse coletivo. 

 Ao estabelecer essa ferramenta metodológica baseada em categorias de 

análise, há o intuito de demonstrar que as fragilidades históricas inerentes da 

formação social brasileira dificultam o desenvolvimento da gestão social aqui 

defendida, e consequentemente ressaltam o quão distante encontra-se o 

Estado brasileiro para posicionar-se a partir de práticas republicanas.  

 Tendo como objeto de análise as políticas de desenvolvimento territorial 

e mais especificamente as ações que preconizam e desenvolvem a gestão 

social como um eixo estratégico nos respectivos marcos normativos das 

políticas públicas territoriais, serão utilizadas as categorias de análise, tendo 

como foco os espaços – arranjos institucionais – de deliberação e consulta 

para identificar possíveis fragilidades históricas que dificultam o 

desenvolvimento da gestão social preconizada pelo MDA. 

 Como já exposto no capítulo anterior, as políticas de desenvolvimento 

territorial após a constituição de 1988 apresentam uma evolução política que 

não rompe a lógica das primeiras políticas adotadas. Ou seja, desde o início, a 

importância dada ao desenvolvimento territorial pelo MDA, inicialmente a partir 

da SAF e posteriormente desenvolvida pela SDT, se deu a partir da evolução 
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das políticas territoriais que mantinham os mesmos pressupostos: a 

importância da intersetorialidade e da gestão social. A política que marca em 

definitivo a importância destes dois conceitos após a constituinte é o PRONAF, 

que logo após desenvolve-se para o PRONAT e hoje, após o aporte do 

Ministério da Casa Civil, torna-se mais ampliado e intersetorial com a política 

dos Territórios da Cidadania. 

 

Figura 6 – Evolução das políticas territoriais e de  seus respectivos arranjos 
institucionais participativos. 

 
Fonte:  Elaborado a partir de Neto (2010). 

 Ao confirmar as similaridades presentes nos marcos normativos dessas 

três políticas territoriais, sabendo que o programa Territórios da Cidadania, hoje 

em vigência, dá uma grande ênfase na questão participativa e que, 

respectivamente, os colegiados territoriais são considerados como ações 

estratégicas para o alcance de uma política eficiente, esse trabalho pretende 

refletir (baseado exclusivamente em relatórios institucionais), os arranjos 

institucionais municipais advindos do PRONAF. Ao adotar esse método de 

trabalho, o estudo pretende, a partir das categorias que serão trabalhadas, 

compreender como a formação social brasileira impediu ou dificultou a então 

política pública territorial nos anos aqui analisados (1999 a 2002). Ao adotar 

essa postura no trabalho, tem-se a intenção substantiva de ressaltar alguns 

erros que podem continuar a impedir o desenvolvimento equânime e eficiente 

da atual política desenvolvida pelo MDA. Sendo assim, ao fazer a escolha pelo 

presente objeto de análise, de certa forma, há o intuito de se manter fiel à 

constante reflexão exposta no trabalho: a de que o passado pode e deve ajudar 
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para que erros sejam evitados, dando espaço definitivamente aos acertos, 

principalmente tratando-se de uma ação de interesse coletivo. 

 Para conseguir captar as fragilidades inerentes a formação social 

brasileira, nos relatórios sobre os arranjos institucionais municipais, foi 

necessária a utilização de um quadro de categorias comparadas. A intenção 

era de que o quadro pudesse subsidiar um procedimento importante para a 

realização de uma eficiente análise de conteúdo, visto que o objeto analítico 

trata-se de relatórios e estudos institucionais, ou seja, a definição de categorias 

pertinentes ao propósito da pesquisa (TESCH, 1990). Como reafirma Bardin 

(1977, p. 117), a importância dada às categorias no presente trabalho se 

explica por serem consideradas: “[...] rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão dos caracteres comuns destes elementos”. 

 Verifica-se então que os procedimentos de análise perante os conteúdos 

presentes nos relatórios foram analisados a partir das categorias de: 1) 

Interesses; 2) Processo político e; 3) Normatividade. Acrescente-se ao 

processo de análise o fato de que as (3) categorias trabalhadas apresentam 

perspectivas diferentes, também de acordo com as epistemologias 

desenvolvidas, sendo elas: a) Episteme culturalista (Gilberto Freyre); b) 

Episteme weberiana (Sérgio Buarque de Holanda) e; c) Episteme marxista 

(Caio Prado Júnior). No caso da episteme culturalista, o quadro ao final do 

cruzamento entre categorias e seu eixo epistemológico demonstra uma 

conclusão de traços de um Estado pautado por práticas oligárquicas, enquanto 

nas epistemes weberiana e marxista a conclusão é a de um Estado que 

favorece e desenvolve práticas mais republicanas.  

 Logicamente que nas duas últimas correntes teóricas há diferenças 

significativas perante a postura do Estado frente à sociedade, entretanto, o que 

as coloca unidas em uma mesma conclusão é a similaridade em rejeitar a 

relação de laços primários influenciando as decisões públicas. Para ambas as 

correntes é o interesse coletivo que deve orientar as atuações do Estado, as 

divergências perante essas duas correntes (weberiana versus marxista) se 

darão na forma de realização e atuação do Estado, onde uma privilegia uma 

relação indireta e semi-direta (weberiana) entre o Estado e a sociedade, 

enquanto a outra exige uma relação direta e de predomínio dos interesses das 
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classes menos afortunadas frente aos interesses de uma elite dominante 

(marxista). 

 Outro aspecto que se torna necessário ressaltar é o de que a análise de 

dados não questionará as diferenças existentes entres as correntes 

epistemológicas, o intuito é apenas o de realçar as características presentes 

nos arranjos institucionais de acordo com os relatórios analisados. Sendo 

assim, a forma escolhida para realização da análise dos dados ocorreu de 

maneira verticalizada, ou seja, foi priorizado e coerentemente trabalhada cada 

categoria de acordo com as especificidades de seu campo epistemológico. O 

intuito em trabalhar as análises foi a de tentar guardar similaridade com a forma 

trabalhada no referencial teórico, iniciando a análise pela epistemologia 

culturalista, depois a weberiana e finalmente a epistemologia marxista. 

 Em síntese, na epistemologia culturalista (Gilberto Freyre) percebe-se 

nas três categorias aqui trabalhadas a predominância dos laços primários 

determinando as ações e posturas do Estado e das demais instituições 

públicas. O personalismo é um adjetivo muito característico para realçar o 

caráter de interesse  que marca essa corrente epistemológica, a plasticidade 

inata à sociedade brasileira é outro traço cultural que reafirma as percepções 

culturalistas no âmbito dos processos políticos  e, por último, verifica-se que 

quase todo processo de normatividade  é estabelecido por um pequeno grupo 

que detém o poder de decisão e de procedimentos a serem adotados. 

 Na epistemologia weberiana (Sérgio Buarque de Holanda) o que 

predomina nas três categorias é a exaltação por ações e atitudes pautadas por 

uma lógica racional e legal. Os interesses  são pautados para privilegiar 

estruturas organizativas caracterizadas por regras e procedimentos explícitos, 

possibilitando a divisão de responsabilidades, hierarquia e relações 

impessoais. Os processos políticos regem-se pela importância de 

instrumentos jurídicos, que tem a finalidade de regular os conflitos inerentes 

aos interesses divergentes da sociedade. Por último, verifica-se que a 

normatividade nesta corrente teórica ocorre a partir de uma justiça substantiva 

por meio de procedimentos formais, ressaltando o caráter de democracia 

procedimental característico desta área epistemológica. 

 Por fim, a corrente epistemológica marxista (Caio Prado), ao contrário 

das duas correntes anteriores, estabelece que o conflito subjacente aos 
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interesses de classe são as características chaves para a compreensão de 

suas três categorias. Os interesses  geralmente são analisados a partir do 

grupo ou da classe social pertencente, entretanto, há a intensa defesa em 

relação a processos mais igualitários para as classes menos favorecidas. No 

tocante, nesta categoria, o predomínio do conflito para a conquista de 

processos mais equânimes torna-se sempre uma constante. Os processos 

políticos , por exemplo, serão analisados sempre a partir de um olhar crítico, 

ressaltando a possibilidade de cooptação do poder público para a manutenção 

do status quo de classes privilegiadas na sociedade. Já o caráter de 

normatividade privilegiará uma efetiva solidariedade mecânica, sua finalidade 

é acabar com exploração de classes, possibilitando assim, o desenvolvimento 

de uma democracia substantiva. 

 Outra observação importante a ser esclarecida ocorre na escolha em 

relação ao objeto de análise. Como demonstra o quadro de categorias, o 

trabalho debruça-se sobre (4) quatro relatórios. Todos os relatórios 

institucionais foram escolhidos com base na série de documentos do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF/MDA (2005) – 

que apontam esses relatórios, dentre outros, como de grande relevância para 

avaliação do processo de evolução dos conselhos municipais. 

 A importância dada aos conselhos municipais ocorreu por (3) três 

motivos principais: 1) o da possibilidade de captar, a partir dos relatórios, as 

fragilidades e obstáculos inerentes ao próprio desenvolvimento da comunidade 

– fato que não ocorre de maneira tão clara em arranjos institucionais 

participativos da esfera estadual e federal; 2) o da falta de estudos e relatórios 

disponíveis para a confrontação entre perspectivas de diferentes localidades, 

como ocorre com os conselhos municipais advindos da política territorial do 

PRONAF e; 3) por terem sido os conselhos municipais de desenvolvimento 

rural (CMDR) – oriundos da política territorial do PRONAF – os precursores e a 

gênese das demais políticas adotadas pelo MDA, a partir dos anos 90, ao 

adotarem a gestão social como estratégia em seus respectivos marcos 

normativos, como já demonstrado na figura 6. 

 Importante ressaltar que os relatórios analisados abrangem municípios 

de 4 estados e a análise foi realizada a partir da síntese dos relatórios por 
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estado. Sendo assim, as considerações realizadas partem de uma 

interpretação comum aos municípios analisados. 

 

Figura 7 – Mapeamento dos relatórios estaduais dos municípios que têm a 
presença do PRONAF e dos CMDRs. 

 

Fonte:  Elaboração própria. 

Municípios presentes nos relatórios estaduais: PR,SC , BA e MG. 
 (Relatório 1 – SC)  – Municípios analisados: Aurora, Campos Novos, Dona Emma, 

Garopaba, Gravatal, Imaruí, Leoberto Leal, Lontras, Luís Alves, Mafra, Pedras 
Grandes, Petrolândia, São João Batista, São Martinho, Vidal Ramos, Abdon 
Batista, Agronômica, Águas Frias, Anchieta, Armazém, Barra Bonita, Belmonte, 
Botuverá, Campo Erê, Caxambu do Sul, Coronel Martins, Concórdia, Descanso, 
Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Flor do Sertão, Formosa do Sul, Ipira, Iraceminha, 
Irati, Jupiá, Modelo, Paial, Paraíso, Piratuba, Planalto Alegre, Princesa, Quilombo, 
Rodeio, Romelândia, São Miguel da Boa Vista, Santa Rosa do sul, Santiago do sul, 
São Bernardino, São Domingos, São João do Sul, Serra Alta, Sul do Brasil, 
Tigrinhos, Timbó Grande, Treze de Maio, Witmarsun. 
 

 (Relatório 2 – PR) – Municípios analisados: Iretama, Nova Cantú, Roncador, B. V. 
Aparecida, Planalto, Santa Izabel D`Oeste, Francisco Alves, Tapira, Xambrê, Inácio 
Martins, Cruz Machado, Bituruna, Chopinzinho, Sulina, Rio Bonito do Iguaçu, 
Imbituva, Rebouças, Jaboti, Curiúva, São José da Boa Vista. 
 

 (Relatório 3 – BA)  – Municípios analisados: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, 
Feira de Santana, Alagoinhas, Mucuri, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus, 
Itabuna, Itapetinga, Vitória da Conquista, Jequié, Santo Antonio de Jesus, Cruz das 
Almas, Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Barreiras, Paulo 
Afonso, Juazeiro, Jacobina, Senhor do Bonfim, Irecê, Lençóis, Mucugê. 
 

 (Relatório 4 – MG) – Municípios analisados: Belo Horizonte, Governador 
Valadares, Montes Claros, Uberaba, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Divinópolis. 

Fonte:  Elaborado a partir de IBASE (2000; 2000a), IPARDES – MDA (2001) e INSTITUTO 
CEPA (2002). 
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 O presente trabalho utilizou-se de uma coleta de dados secundários. 

Sendo assim, não há a pretensão ou ousadia de estabelecer uma interpretação 

dos relatórios analisados como um retrato dos arranjos institucionais de todo o 

país. 

 A opção por dados secundários veio da necessidade de ter um objeto de 

estudo mais abrangente, já que a presente hipótese de trabalho parte do 

pressuposto das fragilidades da formação social brasileira como entraves para 

a gestão social preconizada nos marcos normativos das políticas públicas 

territoriais. 

 Dada a importância de verificar a relevância da hipótese de trabalho e, 

tendo a convicção de que era necessária a comparação de diferentes 

processos de arranjos institucionais participativos para verificar a validade da 

questão, foi priorizada a análise a partir de diferentes relatórios e de alguns 

estudos institucionais que possibilitassem, ao contrário de um estudo de caso, 

uma percepção mais ampla de diferentes conselhos espalhados no país. A 

escolha pelo objeto, como já explicado, priorizou o PRONAF. 

 Ao adotar esse método de trabalho, constatam-se algumas fragilidades 

inerentes ao processo de escolha. Como limitações, ressalto: 1) a 

compreensão de que ao trabalhar com análises secundárias o pesquisador 

perde muito das ações realizadas em seu campo de investigação, já que sua 

análise parte de uma observação externa e; 2) a fragilidade característica de 

uma análise baseada em relatórios que estabelecem uma abordagem geral 

para os diferentes municípios de um mesmo Estado pode revelar conflitos que 

não existem, mascarando por outro lado, conflitos subjacentes a cada 

localidade. 

 Logicamente, que a melhor estratégia de pesquisa utilizada para um 

estudo dessa dimensão, seria a de pesquisar os diferentes municípios e depois 

comparar as anotações e relatos de campo para a constatação/refutação das 

hipóteses e questões suscitadas pelo pesquisador. Entretanto, reafirmo que, ao 

utilizar a opção escolhida, não houve negligência perante o estudo aqui 

trabalhado, mas sim, a presença de limitações financeiras e de tempo para o 

desenvolvimento mais robusto da presente proposta de pesquisa. Justifico a 

escolha pela importância dada aos relatórios, ao esmero realizado para 

conseguir relatórios institucionais de difícil acessibilidade e pela importância 
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dada ao referencial teórico que busca ir ao encontro das análises presentes 

nos relatórios demonstrando a influência da formação social brasileira em 

diferentes estados do país. Acredito que este trabalho esteja adequado para 

uma primeira tentativa de análise de arranjos institucionais participativos a 

partir dos conceitos advindos da formação social brasileira, entretanto, constato 

que essa análise deve ser encarada apenas como um estudo preliminar. 

 



Quadro 2 – Abordagem categórica comparada utilizada  para a análise dos dados. 
Epistemologia  

 
 
 
 

Categorias 

Culturalista 
(Gilberto Freyre) 

 

Weberiana 
(Sérgio Buarque de 

Holanda) 

Marxista 
(Caio Prado Júnior) 

Coleta de 
dados 

Secundários:  
Análise de 
relatórios e 

estudos 
institucionais 

Interesses 

• Fontes diversas de 
interesses individuais 
e coletivos; os círculos 
familiares influenciam 
demasiadamente a 
articulação e as 
manifestações nas 
esferas políticas e 
coletivas; 
• Excessivo culto ao 
personalismo. 

• Interesses 
influenciados por 
exigências liberais e 
racionais; 
• Estruturas 
organizativas 
regularizadas 
caracterizadas, por 
regras e 
procedimentos 
explícitos, divisão de 
responsabilidades e 
especialização do 
trabalho, hierarquia e 
relações impessoais 

• Objetivo: baseado no 
grupo/na classe social; 
• Realce das classes 
menos favorecidas para 
o desenvolvimento de 
processos igualitários. 

IBASE – 
(2000) 

 
IBASE – 
(2000a) 

 
IPARDES – 
MDA (2001). 

 
INSTITUTO 

CEPA (2002). 
 

Processo 
político 

• Realizado a partir 
de interesses 
privados; 
• O poder público 
sendo extensão de 
interesses de grupos 
políticos familiares; 
• Defesa da 
presença de uma 
plasticidade inata às 
classes subservientes 
(ausência de conflitos 
entre as classes, 
gêneros e raças). 

• Regido por 
interesses racionais e 
legais; 
• Exaltação da 
importância de 
instrumentos jurídicos 
para regulação dos 
interesses em conflitos 
na sociedade; 
• Defesa por 
organizações 
hierárquicas e de 
coesão social. 

• Corresponde à 
estrutura social das 
classes hegemônicas; 
• Crítica à cooptação do 
poder público para a 
manutenção do status 
quo. 

Normatividade 

• Democracia 
oligárquica: justiça 
baseada na autoridade 
de um pequeno 
número de pessoas 
que ditam e elaboram 
os procedimentos a 
serem adotados. 

• Democracia 
procedimental: justiça 
substantiva por meio 
de procedimentos 
formais. 

• Democracia 
substantiva: 
solidariedade mecânica / 
fim da exploração de 
classes; 
• Possibilidade de voz a 
todos e melhoria na 
qualidade de vida (renda 
e direitos básicos) para 
todo e qualquer indivíduo 
excluído. 

Estado Oligárquico 50 Estado Republicano 51 
Fonte:  Adaptado a partir de Immergut (2007). 

                                                 
50 O sentido aqui trabalhado é o de caracterizar um Estado pautado como: “[...] governo de 
poucos [...] a mesma expressão [que apresenta] o significado mais específico de [...] governo 
dos ricos, para qual hoje o termo também pode ser caracterizado como plutocracia” (BOBBIO 
et al, 2002, p. 836, grifos meus). Sua apresentação e explicação pormenorizada podem ser 
encontradas, nos estudos de Mosca (1939), Pareto (1984) e Robert Michels (1982). 
51 O sentido aqui trabalhado é o de caracterizar o Estado como: “[...] uma forma de organização 
do poder [...] que [exprime] um conceito que [correspondia], na cultura grega, a uma das muitas 
acepções do termo politéia, acepção que se afasta totalmente das antigas e tradicionais 
tipologias das formas de governo. Com efeito, res publica [põe] em relevo a coisa pública, a 
coisa do povo, o bem comum, a comunidade [...]” (BOBBIO et al, 2002, p. 1107, grifos meus). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS. 
 
 A proposta inicial deste capítulo é o de caracterizar o Programa Nacional 

de Agricultura Familiar (PRONAF). Sendo assim, a seção 5.1, abordará 

sinteticamente a importância de análises sobre a política pública territorial, os 

principais objetivos do Programa, como também, a importância de sua 

execução. Após essa breve apreciação sobre o programa, será realizada a 

análise de (4) quatro relatórios institucionais que abarcam a influência do 

programa em 106 municípios divididos em (4) quatro Estados da federação 

brasileira. Na seção 5.2, a análise será feita a partir das categorias: interesses , 

processo político  e normatividade ; tendo os relatórios como instrumentos de 

apreciação e chamando atenção para a presença das características 

subjacentes a corrente epistemológica culturalista. Na seção 5.3 será dada a 

mesma ênfase da seção anterior, ressaltando dessa vez as características 

advindas da corrente epistemológica weberiana. Por fim, a seção 5.4 encerra 

esse capítulo, compreendendo as três respectivas categorias trabalhadas nas 

seções anteriores (interesses , processo político  e normatividade ) e suas 

aproximações com a corrente epistemológica marxista. O intuito desta parte do 

trabalho é a de verificar nos dados a relevância da hipótese aqui trabalhada e 

compreender quais os aspectos negativos e positivos encontram-se presentes 

na política de desenvolvimento territorial (no caso o PRONAF) para a 

efetivação de um Estado pautado por práticas republicanas e democráticas. 

 

5.1. A relevância do PRONAF 52 e da análise da política. 

 

 Em momentos anteriores já foi observada a importância do PRONAF 

para o desenvolvimento de políticas posteriores de desenvolvimento territorial 

com foco na agricultura familiar, na gestão social e na intersetorialidade. 
                                                 
52 O PRONAF fundamenta-se em quatro linhas de ação bem definidas: i) o financiamento de 
infra-estrutura e serviços nos municípios selecionados (PRONAF infraestrutura); ii) o 
financiamento da produção da agricultura familiar (PRONAF crédito); iii) a capacitação e 
profissionalização dos agricultores familiares (PRONAF capacitação); e iv) a negociação de 
políticas públicas voltadas ao setor. Entretanto, o objetivo deste trabalho é o de compreender 
como está ocorrendo a partir de alguns relatórios institucionais o acesso dos diferentes atores 
locais nos processos de discussões e decisões relativas ao desenvolvimento rural de seus 
municípios, o que permite compreender a perspectiva democrática e republicana da política 
pública. Sendo assim, a análise não se baseará em apenas uma linha de ação, analisará 
primordialmente o caráter participativo do PRONAF, mesmo tendo a compreensão de que é no 
PRONAF infraestrutura que se potencializa a ação dos CMDRs.  
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Especificamente, nesta parte do trabalho, o foco, será o de analisar se as 

condições provenientes das ferramentas institucionais da gestão social, 

principalmente nos arranjos institucionais (CMDR) estão desenvolvendo-se 

satisfatoriamente ou ainda estão assentados em bases de uma cultura política 

antirepublicana. 

 Está análise se torna necessária pelo fato do PRONAF ter como lógica a 

evolução socioeconômica do município como um processo dinâmico e contínuo 

ao longo do tempo (ASSOCENE, 2001). Sendo assim, o MDA compreende que 

quando se elabora um projeto de desenvolvimento municipal, parte-se de uma 

situação em contínuo movimento. Ou seja, toda a política pública com as 

respectivas características existentes precisa levar em consideração que a 

população dos municípios envolvidos produz impactos positivos e negativos em 

indicadores de desenvolvimento social, econômico e ambiental, e que estes 

devem ser identificados, acompanhados e avaliados. 

 Outra característica que contribui ao objetivo do trabalho e que, de certa 

forma, é percebida positivamente pelos documentos e estudos desenvolvidos 

em relação às políticas posteriormente desenvolvidas pelo MDA (ABRAMOVAY 

et al, 1999), é o da importância da análise social e política que possibilita a 

revelação do aspecto da realidade local, demonstrando o processo de 

desordenamento social ou, ao contrário, de ordenamento e coesão social, o 

que permite identificar as relações de poder das instituições e suas relações 

com a população dos municípios. Portanto, a análise realizada pretende 

contribuir com os estudos realizados sobre a temática utilizando-se de antemão 

da exposição de algumas características intrínsecas ao PRONAF. 

 Sendo assim, é importante salientar que o PRONAF começou a tomar 

feições de um grande programa nacional de financiamento para o setor rural 

brasileiro a partir da resolução nº 2.191, de 24 de agosto de 1995, do Banco 

Central do Brasil. Naquela ocasião, foi levantada a possibilidade de utilização 

dos recursos do Tesouro Nacional, de exigibilidade bancária, dos fundos 

constitucionais e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para atendimento 
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creditício específico aos agricultores familiares, classificação até então não 

adotada pelas instituições que operavam com o crédito rural no Brasil53. 

 Entre as finalidades de criação do PRONAF estão o aumento da 

produção agrícola, a geração de ocupações produtivas e a melhoria da renda e 

da qualidade de vida dos agricultores familiares. 

 Entretanto, é importante esclarecer que os municípios que são apoiados 

e contemplados pelo PRONAF têm como exigência desenvolverem um Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR), que é utilizado como um dos 

critérios de seleção. Outro ponto importante levado em consideração para os 

executores do PRONAF é o grau de satisfação dos técnicos do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) e dos agricultores beneficiados 

em relação à política. Isto quer dizer que o PRONAF, a partir do PMDRs, 

acrescidos de um fortalecimento dos conselhos municipais, busca criar 

cidadãos competentes, com poder de decisão e mobilizados para promover o 

bem-estar da coletividade. Esta ação tem a intenção de buscar em cada 

comunidade as condições mínimas para se iniciar um processo de resgate da 

cidadania, com base num processo crescente de comprometimento, de acesso 

a serviços que atendam às necessidades básicas dos indivíduos e acesso às 

decisões que afetem a qualidade de vida de todos. 

 A participação nos respectivos marcos normativos do programa vai além 

do envolvimento neste ou naquele projeto, assim como não se limita ao 

envolvimento de uns poucos membros da comunidade. Num sentido mais 

amplo, a participação imaginada é aquela que significa que as pessoas são 

capazes de controlar os acontecimentos e processos que dirigem suas vidas. 

Por esta definição, a extensão e a qualidade da participação dos cidadãos nas 

dimensões políticas, culturais, sociais e econômicas que afetam seu dia a dia 

são compreendidos como um processo cujos resultados serão alcançados a 

médio e longo prazo para a efetivação de práticas republicanas que privilegiam 

o bem comum. (MA/SDR/PRONAF, 1996). 

                                                 
53 Normalmente, as classificações de agricultores no Brasil para efeito de Concessão de 
Crédito sempre foram baseadas no tamanho das propriedades e mais recentemente pela renda 
bruta anual dos empreendimentos. No caso do PRONAF, a utilização da mão-de-obra familiar 
e residência na propriedade surgem como critérios diferenciados para se somarem ao tamanho 
da área e origem da renda advinda das explorações agropecuárias (MA/SDR/PRONAF, 1996). 
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 É a partir do PRONAF, incentivando a participação da comunidade como 

condição cada vez mais necessária e quase imprescindível para a indução de 

processos de mudança e de desenvolvimento municipal, que todas as outras 

políticas posteriores de desenvolvimento territorial irão compreender que não 

se consegue o sucesso nas metas preestabelecidas em suas políticas públicas 

apenas pelo alcance do poder público ou de outro ator institucional 

isoladamente. O PRONAF e todos os outros programas de desenvolvimento 

realizados posteriormente (PRONAT e contemporaneamente os Territórios da 

Cidadania) incentivam a participação comunitária através da constituição e 

funcionamento de arranjos institucionais participativos. 

 A arquitetura do programa será um dos precursores ao absorver a 

participação da comunidade como um processo necessário ao 

desenvolvimento da política. O PRONAF é instituído para possibilitar fontes de 

recursos para o financiamento de projetos na esfera rural, contribuindo 

consequentemente para a melhoria dos serviços públicos municipais, 

oferecidos aos agricultores familiares. Sendo assim, o programa introduz uma 

nova fórmula de atuação do serviço público federal e estadual junto aos 

pequenos municípios, através de apoio financeiro e técnico aos projetos da 

agricultura familiar. Entretanto, o que marca o aspecto inovador do programa é 

como se realizam a forma de escolha, execução e monitoramento dos projetos. 

Esta se dá a partir da participação da comunidade, de um PMDR bem-

elaborado, de um processo de gestão eficiente e de avaliação de resultados. 

Figura 8 – Forma de escolha, execução e monitoramen to dos programas 
apoiados pelo PRONAF. 

 

Fonte:  Elaboração própria. 
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 Ao verificar a importância da participação da comunidade, tanto para a 

escolha de municípios apoiados pelo PRONAF, quanto para seu efetivo 

desenvolvimento, será realizada a análise a partir das categorias de 

normatividade, interesses e processo político a partir de três correntes 

epistemológicas (culturalista, weberiana e marxista), verificando se o CMDR 

constituiu-se, como em princípio imaginado, em uma rede de relações e 

solidariedade, visando valorizar as potencialidades e enriquecer as ações 

setoriais através de uma reflexão horizontal e intersetorial, construídas por 

iniciativas econômicas coletivas, que tem por finalidade a construção e 

reconstrução de laços sociais, econômicos ou mesmo de procura de uma 

identidade. Ou se, por outro lado, ainda verifica-se a presença de práticas 

antirepublicanas e atrasadas no interior destes arranjos institucionais. 

 

5.2. Perspectiva culturalista. 

 

 Na perspectiva culturalista estabelecida a partir de Gilberto Freyre, as 

três categorias trabalhadas (Interesses, Processo político e Normatividade)  

evidenciarão a influência definitiva de articulações com o objetivo de 

favorecimento de interesses particulares. Há um excessivo culto ao 

personalismo, a esfera pública é tratada como extensão de grupos políticos, 

estabelecendo, por assim dizer, uma gestão local pautada por características 

oligárquicas, já que um pequeno grupo dominante dita e elabora os 

comportamentos e atitudes a serem adotadas em determinadas localidades. As 

questões que reafirmam os respectivos comportamentos acima adotados 

assentam-se na desculpa da plasticidade inata da sociedade brasileira. Nesta 

corrente epistemológica há um real distanciamento da gestão participativo-

inclusiva (gestão social) e de qualquer atitude republicana. 

 

5.2.1. Interesses. 

 

 Esta categoria é marcada por caracterizar-se a partir de fontes diversas 

de interesses individuais e coletivos, sendo os círculos familiares e os laços 

políticos as maiores influências na articulação e manifestações das esferas 
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políticas coletivas. Verifica-se nesta categoria toda a exaltação a posturas 

personalistas. 

 No relatório 1 (SC) já se verifica a presença das características acima 

apontadas. A avaliação realizada demonstra a forte similaridade com alguns 

dos aspectos outrora salientados nas principais obras de Freyre. Nos 

respectivos processos de interesses, constata-se a presença de barreiras 

pessoais como grandes obstáculos para o desenvolvimento dos CMDRs em 

Santa Catarina. O relatório destaca como fragilidades: 1) a falta de uma 

convicção perante os CMDRs, ou seja, muitos não acreditam no papel 

desempenhado pelos Conselhos, tendo a convicção de que os CMDRs trazem 

mais problemas que soluções; 2) parte da população analisa que o tempo 

desperdiçado em reuniões e discussões não possibilita retorno algum à 

mudança na qualidade de suas vidas e ; 3) de que o trabalho realizado nos 

CMDRs pode representar um grande desconforto para muitas pessoas cuja 

posição de liderança e responsabilidade é consolidada, o que invariavelmente 

significaria para essas pessoas, a possibilidade de riscos ao trabalhar em um 

ambiente de cooperação (INSTITUTO CEPA, 2002). 

 O relatório 2 (PR) demonstra, ao contrário do relatório anterior, que o 

desenvolvimento dos arranjos institucionais participativos (CMDRs) realizou-se 

dentro dos marcos legais. Dos vinte conselhos avaliados, constata-se que 

dezesseis deles (80%) foram instituídos por meio de Lei municipal, sendo os 

outros (4) quatro (20%) criados por simples decretos dos prefeitos. Essa 

predominância aponta para uma realidade bastante positiva, na medida em que 

a instituição dos conselhos, por intermédio de lei, garante-lhes maior 

legitimidade, pelo fato de não se incorporar a uma lógica verticalizada de 

constituição do eixo participativo do PRONAF (IPARDES – MDA; 2001). 

 O relatório 3 (BA) já expõe novamente a importância de laços primários 

como favorecimento a ações particulares, pois evidencia de forma clara o 

privilégio dado às famílias e aos agricultores que já apresentam algum tipo de 

ligação com as culturas agrícolas tradicionais. O relatório permite a 

constatação de que os incentivos realizados no PRONAF e as discussões para 

a obtenção desses recursos giraram em torno das culturas do cacau, sisal e da 

mamona – por mais que não tenham gerado um grande desenvolvimento nas 

(3) três produções salientadas na análise, não apresentaram ao contrário das 
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outras (3) culturas, um decréscimo tão acentuado (vide gráfico 1). Sendo 

assim, os dados permitem a constatação de que os produtos agrícolas que já 

apresentam alguma importância histórica na região, como o cacau e o sisal, ou 

então que estão sendo prioridades do governo por sua importância para a 

obtenção do material produzido a partir da cultura agrícola, como é o caso por 

exemplo da mamona54, foram priorizadas em detrimento das outras culturas 

agrícolas, o que possibilita a interpretação de que os investimentos e as 

discussões geradas nos CMDRs, foram pautados pelos interesses de algumas 

famílias e da gestão federal com a cumplicidade dos atores públicos locais. 

Gráfico 1 – Tipo de culturas agrícolas beneficiadas pelo PRONAF a partir das 
discussões dos CMDRs (BA) . 

 
Fonte:  IBASE, 2000. 

 No relatório 4 (MG), os problemas encontrados na verificação sobre os 

interesses que marcam a perspectiva local a partir da epistemologia culturalista 

assentam-se: 1) Na exagerada centralização do programa pela EMATER e 

pelos sindicatos patronais rurais nos inícios das discussões nos CMDRs; 2) No 

controle de recursos liberados para os parceiros, a partir da aprovação dos 

fazendeiros locais (proprietários rurais) e; 3) Na falta de implementação e rigor 

em seguir os planos municipais, havendo casos de desvios sem consulta e 

participação de parte da população. As três constatações permitem a 

                                                 
54 O seu principal produto derivado é o óleo de mamona, também chamado óleo de rícino. 
Embora seja usado na medicina popular como purgativo, este óleo possui largo emprego na 
industria química. Não existe outro óleo vegetal produzido comercialmente com esta 
propriedade. Isto lhe confere uma alta viscosidade e solubilidade em álcool a baixa 
temperatura. Esta matéria-prima vegetal ganhou grande importância no setor químico a partir 
dos anos de 1996 e voltou com força ainda maior no programa de biocombustíveis no início do 
governo do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. Os principais países produtores de 
mamona são a Índia (73%), a China (18%) e o Brasil (8%) (FAO, 2007), sendo os principais 
consumidores: Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. No Brasil, a produção está 
concentrada no Estado da Bahia (67%), seguida do Ceará (15%), Minas Gerais (11%) e 
Pernambuco (3%). (EMBRAPA, 2011). 
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conclusão de que, no estado de Minas Gerais, são os fazendeiros os principais 

atores que comandam e ditam as discussões ocorridas nos CMDRs. Há, de 

acordo com o relatório, uma grande influência dos interesses familiares 

regendo os procedimentos a serem adotados nos demais municípios mineiros, 

o que reafirma a compreensão de interesses de perspectiva oligárquica e 

clânica55 (IBASE, 2000a). 

 

5.2.2. Processo político. 

 

 Esta categoria visa expor as motivações de interesses privados em 

detrimentos dos interesses coletivos. Ou seja, é a partir da análise do processo 

político que se poderá constatar a extensão de grupos políticos familiares na 

gestão pública local, salientando a falta de inclusão e atitudes plurais, essas 

atitudes visam mascarar os conflitos de classes, gênero e raça. 

 No relatório 1 (SC) constatam-se evidências objetivas de algumas 

ineficiências na estruturação e funcionamento dos CMDRs, que se 

caracterizam por exclusão de parte da população local. Os CMDRs, apesar de 

contarem com representantes das comunidades e das principais organizações 

ligadas ao setor agrário, não representam os anseios da população feminina, 

de jovens e de outros grupos. Percebe-se também que os conselheiros, 

embora representem uma comunidade rural, não representam a opinião dos 

agricultores da comunidade, tendo uma baixa contribuição dos agricultores no 

processo de identificação de problemas e soluções. Evidencia-se, além disso, 

um latente envolvimento de atores políticos locais nos conselhos com 

finalidade restrita para sua comunidade eleitoral, não apresentando uma visão 

de desenvolvimento para todo o município (INSTITUTO CEPA, 2002). 

 A ineficiência no funcionamento dos CMDRs apresenta-se com uma 

característica de localidade onde as relações político-sociais são regidas por 

práticas oligárquicas, ao envolver exclusivamente problemas e soluções pela 

perspectiva do poder público, reduzindo significativamente a efetividade dos 

CMDRs e as respectivas possibilidades de solução dos problemas da 

população rural, a partir de processos deliberativos igualitários. A mudança no 

                                                 
55 (VIANNA, 1974). 
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foco das discussões, da partilha de recursos públicos para a identificação de 

novos recursos e de seu aproveitamento pela e para a comunidade ainda 

encontra-se distante de se realizar, fornecendo oportunidades de parcerias 

entre o setor público e a população rural e entre estes e outras comunidades 

de municípios próximos que sofrem dos mesmos problemas e necessidades. 

 O relatório 2 (PR), por mais que seja caracterizado de forma mais 

positiva na perspectiva de interesses, também apresenta fragilidades na 

categoria de processos políticos. Verifica-se, contraditoriamente, uma 

expressiva representatividade de agricultores familiares (vide gráfico 2), porém 

com pouca representatividade de mulheres (vide gráfico 3) nos CMDRs 

(IPARDES – MDA; 2001). 

Gráfico 2 – Representatividade dos 
agricultores familiares nos CMDRs (PR). 

Gráfico 3 – Conselheiro s segundo 
gênero (PR). 

  
Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 No relatório 3 (BA) ainda se verifica um grande desequilíbrio na 

representação entre homens em mulheres atuando nos CMDRs, como também 

sendo beneficiados pelos investimentos do PRONAF. Verifica-se a presença de 

91,45% de pessoas do sexo masculino e 8,55% do sexo feminino sendo 

representadas ou beneficiadas pelo PRONAF (vide gráfico 4). Outra 

característica que chama a atenção neste relatório também, é a presença da 

análise por beneficiários do programa e atuantes nos CMDRs a partir da 

definição de cor de pele. Neste aspecto constata-se que a autocaracterização 

se deu a partir de 51,18% de pessoas pardas; 32,98% de pessoas brancas; 

10,46% de pessoas negras e 1,11% que não souberam responder tal questão 

(vide gráfico 5). Sendo assim, a análise acima, mais uma vez corrobora para a 

interpretação de que os interesses femininos não são representados na esfera 
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rural – caso que nos relatórios anteriores também foi verificado – e que ainda 

há um grande afastamento de negros nos processos participativos. De fato, o 

relatório baiano expõe, ao contrário dos relatórios anteriores, a presença do 

caráter plástico (ou melhor dizendo “excluído”) sofrido pelos negros no Brasil. 

Gráfico 4 – Conselheiros e 
beneficiários segundo gênero (BA). 

Gráfico 5 – Conselheiros e 
beneficiários segundo cor da pele 
(BA). 

 

 
 

Fonte:  IBASE, 2000. 

 O relatório do Estado de Minas Gerais (relatório 4), como também nos 

documentos institucionais anteriores, há a constatação da dificuldade de 

aprovação das propostas apresentadas pelas mulheres (agricultoras 

familiares), sobretudo pelo fato da propriedade encontrar-se em nome do 

homem (marido). Essa ação acaba por gerar como consequência, a forte 

concentração do público masculino como beneficiários do PRONAF (vide 

gráfico 6), o que reforça a compreensão que a esfera rural brasileira cinge-se a 

partir de posturas paternalistas de exclusão a qualquer movimento feminino, ou 

que se caracterize de forma adversa do predominante (esfera rural marcada 

por homens de idade entre 30 e 60 anos). 

Gráfico 6 – Conselheiros e beneficiários segundo gênero  (MG). 

 
Fonte:  IBASE, 2000a. 
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5.2.3. Normatividade 56. 

 

 A última categoria desta corrente epistemológica tem por intuito refletir 

sobre a conduta dos grupos dirigentes internamente nos arranjos institucionais. 

Sendo assim, todo o CMDR que apresentar um pequeno número de pessoas 

que ditam e elaboram os procedimentos adotados sem qualquer tipo de 

comunicação aos demais terá como comportamento uma normatividade 

centrada em uma democracia do tipo oligárquica, tal como exaltada na 

perspectiva culturalista. 

 No relatório 1 (SC) verifica-se que a representatividade nos CMDRs não 

se faz de maneira clara e isenta. Não se observam instrumentos de definição 

de papéis para tornar os espaços dos CMDRs como representativos da 

comunidade, das organizações, dos gêneros, das gerações e de demais 

grupos. O relatório apresenta a falta de divulgação e definição para o processo 

de escolha dos conselheiros (INSTITUTO CEPA, 2002). Verifica-se ainda que a 

grande maioria dos presentes nas reuniões dos CMDRs encontra-se associada 

direta ou indiretamente à gestão local ou ao partido da prefeitura, o que 

ressalta, como já demonstrado na categoria anterior, a inclinação de parte dos 

municípios de Santa Catarina regerem-se por poderes públicos centralizados 

que advogam seus interesses em detrimento do desenvolvimento da população 

local. 

 No relatório 2 (PR), também na categoria de normatividade, ainda 

verifica-se uma tendência da metade dos municípios em apresentar um poder 

público local centralizador57. Nos demais municípios (50%) verificam-se que a 

presidência dos conselhos é dividida entre (6) representantes dos agricultores, 

(1) presidente de sindicato rural, (1) representante de instituição rural, (1) 

presidente da associação comercial e industrial e por fim, (1) representante da 

Câmara de vereadores (vide gráfico 7). 

 
                                                 
56

 Não foi encontrada nenhuma evidência no relatório 3 (BA) e no relatório 4 (MG) que pudesse 
caracterizar procedimentos e ações adotados que guardassem qualquer aproximação com o 
critério aqui analisado. 
57 No relatório paranaense, registra-se que em 15% dos municípios o presidente do conselho 
deve ser automaticamente o secretário da agricultura, conforme já anteriormente previsto em 
seus respectivos regimentos internos. Nestes casos, subentende-se que o tempo de mandato é 
o período em que o secretário estiver no cargo, embora não se especifique tal termo nos 
respectivos regimentos (IPARDES – MDA; 2001). 
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Gráfico 7 – Perfil dos presidentes dos CMDRs  (PR). 

 
 Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 

5.3. Perspectiva weberiana. 

 

 Nesta corrente epistemológica, defendida no presente trabalho na ótica 

de Sérgio Buarque de Holanda, as três categorias trabalhadas (Interesses, 

Processo político e Normatividade)  evidenciam uma lógica de gestão e de 

comportamentos interno nos arranjos institucionais pautados por interesses 

liberais e racionais. As estruturas participativas são estabelecidas por regras, 

procedimentos explícitos, regularizadas por divisão de responsabilidades e 

relações impessoais. Há uma exaltação da importância de instrumentos 

jurídicos para a regulação dos interesses em conflito nos arranjos institucionais 

participativos e uma defesa para a hierarquização e coesão social. A 

perspectiva weberiana estabelece uma gestão a partir de posturas e ações 

burocráticas, demonstrando uma postura republicana procedimental. 

 

5.3.1. Interesses. 

 

 Esta categoria demonstra que os interesses são influenciados por 

exigências liberais e racionais. Os CMDRs funcionarão de fato como estruturas 

organizativas caracterizadas por regras, procedimentos explícitos e 

regularizadas por hierarquização e relações impessoais. 

 No relatório 1 (SC), como o interesse pelos CMDRs apresentam uma 

perspectiva muito relacionada a interesses de pequenos grupos locais, verifica-

se também que todos os processos relacionados à motivação, criatividade e 

comunicação são outrora blindados por mecanismos burocráticos de difícil 

entendimento para a população mais humilde da esfera rural. A burocracia 
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interpretada pelo relatório advindo das relações preexistentes nos CMDRs se 

apresenta a partir de uma perspectiva negativa, pois proporciona a uma boa 

parte da população o obscurecimento das reais intenções e finalidades dos 

CMDRs (INSTITUTO CEPA, 2002). 

 No relatório 2 (PR) a característica desta categoria ressalta-se quando 

observado quem são os principais ocupantes dos cargos de secretários 

executivos nos conselhos (vide gráfico 8). 

Gráfico 8 – Perfil dos secretários executivos dos CMDRs  (PR). 

 
Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 O gráfico acima evidencia a superioridade da presença de técnicos do 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR) nos 

cargos de secretários executivos. Esse elevado número de técnicos do Emater 

em um dos principais cargos do conselho, entretanto, ocorre pelo fato de estes 

também serem os principais interessados e participantes dos cursos de 

capacitação de gestão social vinculados ao PRONAF no Paraná. O fato dos 

técnicos do Emater pautarem suas ações pelas normas preestabelecidas pelo 

próprio PRONAF – que estimula a capacitação em cursos de gestão social – 

possibilita que estes adquiram maior importância internamente junto aos 

CMDRs, tendo a facilidade de acesso de informações sobre a liberação de 

recursos, prazos e execução das principais medidas a serem adotadas 

(IPARDES – MDA; 2001). 

 Guardando uma similaridade com o relatório 1, o relatório baiano 

(relatório 3) demonstra que os municípios avaliados que estabelecem 

procedimentos formais burocráticos acabam sendo interpretados pela 

população como ações que dificultam o acesso aos CMDRs, como também a 

obtenção dos auxílios oriundos do PRONAF. Sendo assim, na atual região 



 128

nordestina, constata-se que a burocracia e os instrumentos racionais-legais 

acabam sendo caracterizados como grandes obstáculos à participação e ao 

desenvolvimento da população local, dificultando o acesso das pessoas nos 

CMDRs e propiciando a ausência na igualdade de oportunidades (vide gráfico 

9). 

Gráfico 9 – Principais dificuldades apontadas pelos conselheiro s e beneficiários  
do PRONAF (BA). 

 
Fonte:  IBASE, 2000. 

 Outro fato característico da ausência de aspectos positivos em relação à 

perspectiva weberiana no relatório 3 (BA) é percebido na pouca quantidade de 

beneficiários (22,29%) que participam dos eventos de capacitação estimulados 

pelo PRONAF. Nos municípios baianos, verifica-se que os cursos são 

estabelecidos apenas como ações procedimentais, não há o interesse dos 

executores locais em fortalecer, a partir dos cursos, o processo de autonomia e 

do desenvolvimento de conhecimentos para a evolução das localidades. A 

baixa participação comunitária torna-se reflexo e contribui assim, para que as 

ações de caráter emancipatório continuem a ser desencorajadas e pouco 

desenvolvidas, o que marca a perspectiva weberiana como sendo pautada por 

aspectos negativos ou simplesmente ausentes (IBASE, 2000). 

 O relatório 4 (MG) apresenta como características dos interesses pela 

perspectiva procedimental, algumas fragilidades: 1) a pouca capacitação e 

qualificação dos representantes dos agricultores familiares atuando nos 

conselhos, seja antes ou posteriormente aos incentivos recebidos a partir do 

programa (vide gráficos: 10 e 11); 2) A excessiva burocracia e falta de 

informação por parte dos agentes, o que salientava a dificuldade de 

organização de ações procedimentais (documentos, atas, pautas etc) exigida 

para a operacionalização dos CMDRs e para o processo de abertura de crédito 
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fornecida pelo programa e; 3) A dificuldade encontrada pelos CMDRs de 

integrarem a partir de relações impessoais outros agentes financeiros da 

localidade, principalmente entidades empresariais para o apoio às demandas 

suscitadas. Ou seja, nos sete municípios mineiros avaliados pelo relatório 

constata-se, como no relatório anterior, o modelo weberiano burocrático, como 

algo negativo e distante para a maioria da população que gostaria de obter 

facilidades na obtenção de créditos do PRONAF e na inserção (tendo voz e 

deliberando) aos espaços dos CMDRs. 

Gráfico 10 – Beneficiários e conselheiros 
que receberam capacitação antes de 
conseguirem o benefício do PRONAF 
(MG). 

Gráfico 11 – Beneficiários e conselheiros que 
receberam capacitação após conseguirem o 
benefício do PRONAF (MG). 

  
Fonte:  IBASE, 2000a. 

 

5.3.2. Processo político. 

 

 Os processos políticos aqui serão marcados pela exaltação de 

instrumentos jurídicos para a regulação dos interesses em conflitos 

internamente às discussões realizadas nos CMDRs. Será dada ênfase à 

organização interna para o alcance das metas estabelecidas em consonância 

com a obtenção de uma coesão social. 

 O relatório 1 (SC), ao contrário do que a categoria de processo político 

advoga, demonstra que os CMDRs ainda não são capazes de cumprirem suas 

missões e satisfazerem as necessidades de cada um de seus componentes a 

partir de procedimentos impessoais, há, como relatado na categoria anterior, a 

presença de uma grande parte da população que desconhece os processos 

inerentes aos CMDRs, como também da falta do domínio das técnicas de 

obtenção de informações (INSTITUTO CEPA, 2002). 

 Verifica-se a partir do relatório 2 (PR) que o processo político de 

efetivação dos conselhos no Estado do Paraná apresenta o preocupante 
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número de CMDRs ainda não regularizados legalmente no que se refere à 

nomeação de seus conselheiros. Dos municípios avaliados, apenas 55% (11 

municípios) apresentam algum tipo de documento legal (8 por decreto e 3 por 

portaria) expedido pelo representante máximo do município, oficializando 

assim, os nomes de todos os membros eleitos e/ou indicados para assumir os 

cargos de conselheiros. 

 Em cinco conselhos (25%) não há a presença de qualquer tipo de 

documentação legal de nomeação (portaria ou decreto) dos conselheiros. 

Neste caso, os nomes dos conselheiros são obtidos pelas atas de reunião. Em 

outros três conselhos, embora já tenha havido decreto/portaria de nomeação, 

este documento não é renovado a partir de seus últimos prazos de validação. 

 No relatório 3 (BA), os conselhos, salvo raras exceções, atuam quase 

que exclusivamente, na elaboração de trabalhos para a negociação de 

recursos para infraestrutura junto ao Ministério da Agricultura, visando apenas 

os recursos financeiros. Percebe-se que não há um reconhecimento e uma 

disposição de instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação dos 

créditos operados nos municípios. Ainda que realizem o plano municipal, os 

beneficiários não direcionam as prioridades, a organização e a articulação para 

o beneficiamento de todos os cidadãos. 

 Não há nos municípios baianos avaliados uma postura procedimental 

que avalie os agentes de capacitação e os capacitados buscando adequar os 

conteúdos, a assistência técnica e o acompanhamento às ações das realidades 

discutidas nos CMDRs. Falta a presença de atitudes que advoguem o espaço 

dos CMDRs como um espaço institucional que tem a finalidade de inserir a 

região numa perspectiva geográfica, social e política. Falta a ampliação e 

democratização do quadro de conselheiros de forma a criar um regime de 

corresponsabilidade entre os diversos atores, condicionando o credenciamento 

de ações consistentes, duradouras a partir de uma base de competência 

técnica (IBASE, 2000). 

 No relatório 4 (MG) verifica-se poucas avaliações que demonstram 

aproximação com o que esta categoria pretende apreender. Sendo assim, as 

únicas avaliações que demonstram a presença de instrumentos jurídicos e 

procedimentais é observada na constatação negativa, que os municípios 

mineiros ainda precisavam melhorar a metodologia de elaboração dos projetos 
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discutidos nos CMDRs; dos planos municipais que orientavam a solicitação de 

recursos aos municípios e dos regimentos internos que regem os direitos e 

deveres dos conselheiros, possibilitando assim que a comunidade execute 

seus projetos de forma consistente e sustentável. 

 A avaliação final prescrita no relatório resume-se na recomendação aos 

municípios mineiros em definir melhor o papel e objetivos dos CMDRs. A 

avaliação conclusiva do relatório constata que é necessário que os arranjos 

institucionais participativos do PRONAF sejam reconhecidos pelos atores locais 

como um espaço da população para discutir e participar dos assuntos relativos 

ao desenvolvimento de seus municípios, só assim o programa poderá de fato 

propiciar a melhoria na qualidade de vida das famílias rurais (IBASE, 2000a). 

 

5.3.3. Normatividade 58. 

 

 Esta categoria caracteriza-se a partir das ações estabelecidas nos 

CMDRs que denotem a presença de ações procedimentais. Ou seja, qualquer 

tipo de ação ou atitude que reivindique igualdade de condições a partir de 

procedimentos formais. 

 A normatividade presente no relatório 1 (SC) demonstra que os 

procedimentos adotados não seguem uma lógica racional-legal, característica 

de instituições pautadas por posturas burocráticas. Ao contrário, são regidas na 

busca de respostas rápidas para seus membros, queimando etapas, 

ocasionando erros como: a) indefinição dos objetivos pretendidos pelos 

CMDRs; b) identificação de apenas uma alternativa de solução para problemas 

existentes nas localidades; c) falta de reconsideração de decisões já 

realizadas; d) aceitação de soluções, questões ou ideias inadequadas para 

manutenção de uma coesão social interna; e) a falta de adequação das pautas 

de reuniões serem preparadas e distribuídas previamente a todos os 

participantes, facilitando assim, as discussões do dia, e; f) a falta de registro em 

                                                 
58

 Não foi encontrada nenhuma evidência no relatório 3 (BA) que pudesse caracterizar 
procedimentos e ações adotados que guardassem qualquer aproximação com o critério aqui 
analisado. 
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atas dos relatos e das decisões tomadas para informação de todos os 

membros das comunidades locais (INSTITUTO CEPA, 2002). 

 Já no relatório 2 (PR), a importância de ações procedimentais para a 

efetivação de processos legítimos que levem a desenvolvimento de processos 

igualitários apresenta-se de maneira mais evidente. Aqui se verifica que dos 

vinte conselhos analisados, apenas (2) dois (10%) não apresentam qualquer 

tipo de Lei ou Regimento que explicitem o tempo de mandato dos conselheiros. 

No restante dos municípios (90%), o tempo de mandato é de dois anos, sendo 

de ciência de todos os conselheiros e o período de vigência do mandato, o que 

possibilita que todos, pelo menos na perspectiva teórica, tenham informação 

para ambicionarem o cargo de presidente, ofertando a esses alguma 

perspectiva de igualdade de condições. 

 Outro aspecto que salienta a perspectiva normativa procedimental de 

forma positiva nos conselhos paranaenses é o fato da grande maioria dos 

conselhos apresentarem um regimento interno (vide gráfico 12). Por outro lado, 

a maioria dos conselhos ainda não adquiriu a prática da distribuição de uma 

cópia do regimento interno ao conselheiro para que este possa ser consultado 

quando necessário. É extremamente baixo também, o percentual de 

conselheiros que responderam possuir uma cópia do regimento interno, 

agravando ainda mais o cenário quando verificado, que nos 17 conselhos que 

possuíam o regimento, apenas em 12 deles, menos de 80%, contavam com 

uma cópia deste documento presente nas instalações onde se realizavam as 

reuniões dos CMDRs. 

Gráfico 12 – Existência de regimento  interno nos CMDRs (PR) . 

 
 Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 No último relatório analisado neste trabalho – relatório 4 (MG) – a 

avaliação do IBASE (2000a) demonstra como única medida que se assemelha 
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a ações de consolidação de atitudes procedimentais, que proporcionem a 

ascensão de igualdades de oportunidades para todos os moradores dos 

municípios, a importante reformatação do programa, talvez através da Lei 

agrícola, tornando-o um instrumento permanente de política agrícola e 

desenvolvimento rural. Outra medida apontada que possibilitaria esta mesma 

finalidade, também apresentada no relatório como uma medida viável, seria a 

da criação de um seguro ou fundo de aval para propiciar a outros agentes 

financeiros maior flexibilidade e segurança na aplicação dos recursos para o 

desenvolvimento das localidades. Portanto, todas as soluções apresentadas no 

relatório objetivavam modificar o aspecto negativo constatado nas ações de 

características racionais-legais, exaltando os benefícios para o programa e 

para os CMDRs da efetivação de posturas regidas por atitudes procedimentais 

e burocráticas (IBASE, 2000a). 

 

5.4. Perspectiva marxista. 

 

 Na corrente marxista estabelecida a partir dos trabalhos de Caio Prado 

Júnior, o objetivo principal baseia-se na importância do realce das classes 

menos favorecidas, possibilitando o desenvolvimento de processos igualitários. 

Há por parte desta perspectiva epistemológica sempre a presença de uma 

crítica velada da cooptação do poder público para a manutenção do status quo. 

A ascensão de ações republicanas só ocorre nesta perspectiva se forem 

realçados aspectos que potencializem ações de autonomia e igualdade de 

oportunidades. A característica principal é a de possibilitar um Estado pautado 

por ações e práticas substantivas que desenvolvam o estabelecimento de uma 

solidariedade mecânica59 e do fim da exploração de classes. 

 

 

 

 

                                                 
59 Característica da fase primitiva da organização social que se origina das semelhanças 
psíquicas e sociais (e, até mesmo, físicas) entre os membros individuais. A manutenção dessa 
solidariedade está baseada na consciência coletiva. O progresso da divisão do trabalho faz 
com que a sociedade de solidariedade mecânica se transforme para uma consciencia 
individual muito mais livre, denominada de solidariedade orgânica (DURKHEIM, 1999). 
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5.4.1. Interesses. 

 

 Os interesses nesta perspectiva epistemológica são baseados no grupo 

ou na classe social. Há o interesse pelo atendimento das classes menos 

favorecidas para o real desenvolvimento de processos igualitários. 

 No relatório 1 (SC), os interesses demonstram um posicionamento 

contrário ao preconizado pela atual categoria, definitivamente observa-se que 

não são os interesses da coletividade que são colocados como prioridade. A 

diversidade do caráter econômico e social que marca os atores presentes nos 

CMDRs, faz com que eles apresentem visões distintas dos problemas e dos 

caminhos para as respectivas soluções. Além disso, existe, em geral, uma total 

desintegração entre as organizações governamentais e não-governamentais 

que atuam nos municípios, atendendo a mesma comunidade, e, 

principalmente, entre as lideranças empresariais e comunitárias60 (INSTITUTO 

CEPA, 2002). 

 No caso do relatório 2 (PR) conclui-se que vem ocorrendo um 

crescimento no número de conselheiros. Ocorre de maneira positiva a 

presença das comunidades e/ou das associações de produtores nos conselhos 

paranaenses. Muitos dos membros das comunidades e das associações rurais 

perceberam que suas demandas não eram atendidas adequadamente quando 

comparado a outros indivíduos que se encontravam presente nas discussões 

internas aos CMDRs. Essa interpretação fez com que houvesse um aumento, a 

partir do PRONAF, da participação da comunidade local nos espaços de 

discussão, como os simbolizados pelos CMDRs. O que permite inferir que a 

partir da implementação do PRONAF e dos CMDRs houve um aumento 

significativo da sociedade em reivindicar demandas e igualdade de 

oportunidades (IPARDES – MDA; 2001). De certa maneira, o Estado do Paraná 

permite a interpretação de que os CMDRs dos municípios avaliados estão 

desenvolvendo na população uma conscientização de que suas ações devem 

incluir toda a localidade, tendo por objetivo uma abrangência global e de 

significância para a maioria da população. 

                                                 
60 Como exemplo presente na realidade do Programa Territórios da Cidadania ressalta-se o 
trabalho de Zani (2010). 
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 No relatório 3 (BA), verifica-se que a forte presença de agricultores 

tradicionais ligados ao conselho restringe a participação de novas famílias a 

inserirem-se nos CMDRs. Sendo assim, os indivíduos ligados às culturas 

agrícolas tradicionais, geralmente, apresentam um grau de conhecimento para 

o alcance dos benefícios do PRONAF que os outros não conseguem obter, o 

que sugere que os interesses presentes nas regiões de fato encontram-se mais 

respaldados em ações e atitudes do tipo oligárquico-culturalista (que realça a 

plasticidade ou a falta de interesse da sociedade em modificar sua condição 

social) do que em ações emancipatórias de acordo com a perspectiva marxista 

(IBASE, 2000). 

 O relatório 4 (MG) não apresenta apenas, como já mencionado nas 

categorias anteriores, o aspecto negativo da influência das famílias e dos 

atores políticos locais nos arranjos institucionais participativos para privilégio de 

seus interesses. Há, como importante constatação, a presença de ações que, 

de certa forma, possibilitaram o atendimento das classes menos favorecidas 

dos municípios avaliados. As principais medidas que guardam uma 

aproximação com a categoria de interesses na perspectiva marxista de forma 

positiva são: 1) o fato dos recursos liberados para algumas famílias sem 

prestígio nos municípios permitir a continuidade de suas respectivas atividades 

rurais, evitando o êxodo rural e; 2) o programa debater pela primeira vez a 

importância da mobilização dos agricultores e da articulação de demais 

parceiros para o desenvolvimento igualitário dos municípios. 

 Por outro lado, o relatório mineiro apresenta também medidas que ainda 

precisam evoluir nos municípios avaliados. As principais recomendações feitas 

aos CMDRs foram as de: 1) realizarem campanhas de estímulo para aumentar 

a participação dos representantes da sociedade nos conselhos, demonstrando 

a valiosa presença da comunidade para a realização do programa ; 2) a 

necessidade de fortalecer também a participação dos representantes dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais nas discussões ocorridas nos CMDRs e; 3) 

a importância de uma capacitação que de fato oriente os beneficiários, agentes 

financeiros e parceiros na solicitação de créditos, no acompanhamento dos 

projetos financiados e nas discussões realizadas internamente nos CMDRs 

(IBASE, 2000a). 
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 O intuito das recomendações estabelecidas no relatório visam o 

desenvolvimento de atores locais de forma autônoma e emancipatória, 

tornando suas demandas como a principal orientação política a ser seguida nos 

respectivos conselhos. 

 

5.4.2. Processo político 61. 

 

 Esta categoria estabelece-se a partir de uma visão crítica do que é, e do 

que deveria ser o processo político a reger a sociedade como um todo para a 

execução de políticas públicas. Sendo assim, ela evidenciará a divisão das 

classes sociais internamente nos CMDRs expondo a cooptação do poder 

público pela classe social dominante com a finalidade de conquista de 

benefícios econômicos. 

 No relatório 1 (SC) já aparece a crescente participação do poder público 

como principal ator nos espaços participativos, ou seja, se no relatório não se 

pode apreender posturas e comportamentos explícitos da cooptação desses 

espaços por parte da elite local dominante, ao menos, se pode concluir que há 

uma intenção velada por parte desses atores para favorecimento de interesses 

pessoais, principalmente em relação a proveitos econômico-financeiros. 

 No relatório 2 (PR) percebe-se, de acordo com as respostas obtidas na 

avaliação dos municípios, que o processo político para a escolha de 

conselheiros, em sua maioria, ocorre a partir do interesse da comunidade local. 

Sendo, 55,6% eleitos para ocuparem o cargo de conselheiros pelas entidades 

ou comunidades locais, 39,7% a partir da indicação da Emater ou da prefeitura 

e 4,7% por outras formas de escolha (vide gráfico 13). Tal análise, de certo 

modo, possibilita que as demandas das comunidades sejam atendidas, 

desenvolvendo em toda comunidade a confiança no PRONAF e principalmente 

nos espaços simbolizados pelos CMDRs. 

 

 

 

                                                 
61

 Não foi encontrada nenhuma evidência no relatório 3 (BA) que pudesse caracterizar 
procedimentos e ações adotados que guardassem qualquer aproximação com o critério aqui 
analisado. 
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Gráfico 13 – Forma de escolha para o cargo de conselheiro nos 
CMDRs (PR). 

 
 Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 Por outro lado, verifica-se que parte dos conselhos ainda não apresenta 

o hábito de debater nos espaços dos CMDRs as questões mais prementes 

para a localidade. O que mais chama atenção, de acordo com o relatório, é a 

presença de 40% dos municípios avaliados só se reunirem quando há recursos 

do PRONAF a serem debatidos (vide gráfico 14), o que reforça a aprovação da 

liberação de recursos do PRONAF sem estabelecer um tempo adequado para 

a preparação dos conselheiros a respeito dos projetos e ações financiados. 

Gráfico 14 – Periodicidade das reuniões dos CMDRs  (PR). 

 
 Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 Constata-se também no relatório 2 (PR) que se de um lado há uma boa 

participação dos segmentos que representam os agricultores (associações, 

sindicatos dos trabalhadores rurais, comunidades, etc.) nas reuniões dos 

CMDRs, por outro, ocorre uma falta excessiva às reuniões dos conselheiros 

que representam o poder público (secretaria da saúde, educação, etc.), 

instituições financeiras, sindicato patronal e outros (IPARDES – MDA; 2001). 

Há no Estado do Paraná a demonstração velada de um conflito de classes que 

ainda não foi totalmente sanado com a incorporação dos CMDRs, mesmo que 
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se considere alguns avanços obtidos a partir da implementação dos arranjos 

institucionais participativos advindos do PRONAF. 

 O relatório 4 (MG), ao constatar nas categorias anteriores a presença 

dos processos políticos sendo cooptados por interesses particulares, já 

demonstra a presença de um processo político marcado por intensa divisão de 

classes, tanto na composição interna dos CMDRs, quanto na obtenção de 

financiamentos para os projetos agrícolas frente ao PRONAF. Sendo assim, 

verifica-se a presença nos municípios avaliados, de uma priorização dos 

agricultores e “famílias62” já consolidados, em detrimento de agricultores e 

“famílias” em uma faixa de transição ou periférica63 e a difícil relação entre 

atores locais (agências, sindicatos, EMATER, prefeituras, associações 

comerciais, etc.) nos CMDRs, o que dificulta o processo de requerimento do 

crédito e de projetos apoiados pelo PRONAF (IBASE, 2000a). 

 

5.4.3. Normatividade. 

 

 A finalidade desta categoria é a de demonstrar ações nos CMDRs que 

se caracterizem pelo fortalecimento da autonomia e de uma democracia 

substantiva, isto é, ações marcadas por uma solidariedade mecânica e o fim da 

exploração de classes, que no estudo, será observada a partir da possibilidade 

de voz e de mudança na qualidade de vidas das pessoas. 

 Sendo assim o relatório 1 (SC) demonstra que ainda há um 

distanciamento a real integração de todos os atores dos CMDRs em relação a 

colaboração ativa na definição de objetivos e métodos de trabalho, o relatório 

aponta que há uma dificuldade para que as comunidades locais desenvolvam 

uma participação mais vigorosa, para a tomada de decisões dos principais 

assuntos em questão. Isso, por sua vez, acaba por não garantir a igualdade de 

oportunidades a todos os membros da comunidade de serem ouvidos e 

poderem satisfazer suas demandas (INSTITUTO CEPA, 2002). Fica muito 

                                                 
62 O termo “família” faz uma alusão aos conceitos anteriormente trabalhados na seção 2.1 – 
Gilberto Freyre: o intelectual dual –, fazendo uma aproximação de fatos com a perspectiva 
teórica exposta nas obras de Freyre. 
63 Os termos faixa de transição ou periféricas são denominações para descrever os agricultores 
que não apresentam grandes produções agrícolas ou não obtêm garantias financeiras para 
fornecer à coordenação do PRONAF pelos financiamentos obtidos. Esta denominação é 
constantemente utilizada no relatório do IBASE (2000a). 
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latente em partes do relatório do Estado de Santa Catarina a dificuldade de 

tornar os objetivos do Programa e dos CMDRs claros para toda a população 

envolvida, o que reafirma o aspecto de conselhos sendo subutilizados e não 

favorecendo o desenvolvimento das localidades e a autonomia de sua 

respectiva população. 

 No relatório 2 (PR), verifica-se que a possibilidade de potencializar a 

autonomia nas comunidades locais ainda não se realiza de forma direta. 

Constata-se por meio do relatório que a grande maioria dos conselhos é 

instituída a partir de critérios orientativos e consultivos, sendo: (13) treze de 

caráter estritamente consultivo; (4) quatro que se estabelecem de forma 

deliberativa; (2) dois a partir de uma especificação que define os conselhos 

como sendo normativo, consultivo e deliberativo ao mesmo tempo e por fim; (1) 

um que não apresenta em seu regimento interno nenhum tipo de especificação 

perante a atuação dos conselheiros (vide gráfico 15). 

Gráfico 15 – Caráter participativo dos CMDRs  (PR). 

 
 Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 Ressalta-se ainda: 1) o fato de poucos conselhos apresentarem uma 

perspectiva deliberativa e; 2) o desconhecimento por parte dos conselheiros 

em saber distinguir a perspectiva deliberativa da consultiva. Uma passagem 

exposta no relatório aponta para a afirmação acima: “Sinceramente, a gente 

não sabia a diferença entre consultivo e deliberativo na hora de definir na Lei, 

então ‘chutamos’ o consultivo”. (IPARDES - MDA, 2001, p. 12). 

 O relatório do Paraná, ao evidenciar a assimilação por parte dos 

conselheiros sobre deliberação e consulta, permite a síntese de que a 

população ainda carece de instrumentos cognitivos para a realização de uma 

consciência crítica. Os gestores públicos locais precisam se envolver mais com 
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a população local, possibilitando que o PRONAF desenvolva o aumento de 

uma solidariedade mecânica, que reivindica valores e o interesse coletivo. 

 Essa solução se torna viável nos municípios paranaenses por haver a 

constatação de que existe, mesmo contrário do que ressaltado na análise 

anterior, um desenvolvimento de uma lógica antagônica ao atendimento de 

demandas privadas a partir de benefícios públicos. Ou seja, há por parte desta 

população – mesmo sem a presença de conhecimentos técnicos necessários – 

uma propensão a se fazerem representar nos CMDRs. Logo, há uma crescente 

representação da comunidade (vide gráfico 16) nos arranjos participativos do 

PRONAF, o que possibilita que algumas das fragilidades ainda presentes 

possam, no futuro, serem sanadas. 

Gráfico 16 – Origem d os conselheiros que ocupam os CMDRs  (PR). 

 
 Fonte:  IPARDES – MDA, 2001. 

 Outro aspecto que permite interpretação a partir do gráfico acima é o da 

possibilidade – pelos menos nos municípios paranaenses avaliados – de um 

desenvolvimento real de práticas substantivas, o que favorece à população, 

adquirir cada vez mais autonomia e conscientização de seu papel para 

melhorias em suas localidades. 

 No relatório 3 (BA), a análise utilizada para medir a importância na 

qualidade de vida da população dos municípios que receberam o apoio do 

PRONAF e que estabeleciam os CMDRs como espaços para a 

deliberação/consulta para atendimento de suas demandas, levou em 

consideração dois aspectos: 1) o caráter de melhoria na renda das famílias 

após o crédito e apoio fornecido pelo programa e; 2) a interpretação das 

famílias sobre o desenvolvimento das ações realizadas pelo PRONAF e das 

reuniões tidas nos CMDRs. 
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 Na primeira questão, constata-se o resultado negativo de que o 

PRONAF e os CMDRs não possibilitaram a identificação e, posteriormente o 

aumento das economias locais, já que não houve um acréscimo de 

assalariados permanentes e nem muito menos a modificação da renda por 

parte das famílias beneficiadas pelo programa (vide gráficos: 17, 18, 19 e 20). 

Gráfico 17 – Porcentagem d e conselheiros 
e beneficiários assalariados permanentes a 
partir do PRONAF (BA). 

Gráfico 18 – Porcentagem de conselheiros 
e beneficiários assalariados temporários a 
partir do PRONAF (BA). 

  

Gráfico 19 – Evolução da r enda dos beneficiários e conselheiros do PRONAF (BA) . 

 

Gráfico 20 – Percepção dos beneficiários e conselheiros quanto à s modificações em 
suas rendas (BA). 

 

 
Fonte:  IBASE, 2000. 

 No segundo aspecto que tem a intenção de medir o grau de satisfação a 

partir da própria compreensão dos indivíduos que participavam dos CMDRs e 

do PRONAF, o relatório apresentou de forma surpreendente uma interpretação 

da população local que salientou como aspecto mais negativo a dificuldade na 

obtenção de crédito. Os outros fatores parecem não se apresentar de forma tão 

negativa, o que pode suscitar a dúvida de que a análise do relatório não 

conseguiu captar a insatisfação da população local, ou ainda, que há um brutal 
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desconhecimento dos indivíduos em reconhecerem as fragilidades presentes 

em seus municípios. O que chama atenção de toda a análise suscitada a partir 

dos municípios baianos é a percepção que os indivíduos desses municípios 

possuem em relação às possibilidades de mudança em suas vidas após a 

implementação do PRONAF 64 (vide gráficos: 21, 22 e 23). 

Gráfico 21 – Principais problemas enfrentados para os beneficiár ios e 
conselheiros do PRONAF (BA). 

 

 

 

Gráfico 22 – Tipo de apoio necessário para os beneficiários e c onselheiros do 
PRONAF (BA). 

 

 

                                                 
64 Um dos aspectos que ajuda a compreender a interpretação otimista da população local 
perante a política do PRONAF nos municípios baianos é o fato do programa ter evitado que as 
famílias em períodos da seca deixassem suas respectivas cidades, como bem demonstra esse 
trecho do relatório: “Se, por um lado quase 40% dos agricultores beneficiados com o crédito 
perderam até 39% de suas produções anuais em razão da última seca, os recursos do 
PRONAF contribuíram para que 95,7% dos beneficiários continuassem na condição de 
empreendedor rural, invertendo o curso natural de outros períodos de estiagem prolongada. 
Tradicionalmente, no semi-árido, o êxodo rural e o abandono da atividade agrícola apresentam-
se de forma intensa. Pelos dados apurados, 81,63% dos beneficiários afirmaram que nenhum 
dos seus familiares precisou sair do estabelecimento rural para trabalhar fora e 59,5% 
afirmaram, que o PRONAF evitou que trabalhadores ou familiares deixassem a área rural” 
(IBASE, 2000, p. 131). 
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Gráfico 23 – Como os beneficiários e conselheiros do PRONAF vêem seu futuro 
e de suas famílias (BA). 

 
Fonte:  IBASE, 2000. 

 No último relatório que encerra esta seção de análise dos dados 

(relatório dos municípios de Minas Gerais – relatório 4) conclui-se que, se de 

um lado o programa salienta o caráter centralizador do governo e de grande 

influência das famílias tradicionais dos municípios, por outro o programa 

possibilitou uma certa melhoria na renda dos agricultores. 

 Essa constatação, entretanto, não deve ser exaltada. É necessário levar 

em consideração que anteriormente ao programa e no intercurso deste, não 

havia outras políticas públicas de fomento ao desenvolvimento da agricultura 

familiar. De certo modo só o PRONAF se fazia sentir como política pública que 

poderia gerar algum tipo de impacto positivo na renda, produção e no estímulo 

às atividades agrícolas desenvolvidas (vide gráficos: 24, 25 e 26). 

Gráfico 24 – Impactos dos proje tos aprovados 
nos CMDRs e financiados pelo PRONAF na 
renda dos beneficiários (MG). 

Gráfico 25 – Impactos dos projetos 
aprovados nos CMDRs e financiados 
pelo PRONAF na produção agrícola 
(MG). 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  IBASE, 2000a. 
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Gráfico 26 – Impactos dos proj etos aprovados nos CMDRs e financiados pelo 
PRONAF no desenvolvimento das principais atividades  rurais (MG).  

 
Fonte:  IBASE, 2000a. 

 

 Sendo assim, ao considerar os números dos gráficos acima, é 

necessário compreender que tais percentagens não se traduzem como 

expressões de sucesso do programa. Esses números refletem mais a extrema 

necessidade do campo, demonstrando claramente que uma das primeiras 

políticas públicas de valorização da esfera rural de fato se fazia necessária e 

que se fosse realizada de maneira mais rigorosa e comprometida com a 

mudança da qualidade de vida das comunidades rurais, seria ainda mais 

exitosa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 A importância de arranjos institucionais participativos, sejam eles de 

caráter consultivo ou deliberativo, propiciam o desenvolvimento de união e 

coesão social. A proposta defendida pelo conceito de gestão social de fato 

reivindica para a sociedade a atuação do Estado em prol do interesse coletivo. 

 O presente estudo, ao expor as fragilidades inerentes ao PRONAF, a 

partir das ações expostas internamente nos diferentes CMDRs, oriundos de 

uma formação social brasileira que ainda hoje segrega e carrega fortes 

similaridades com atitudes passadas, não tem como objetivo desabonar as 

finalidades subjacentes a este tipo de ação institucional, a intenção é a de 

revelar obstáculos para que possam ser vencidos, possibilitando as políticas 

públicas de caráter inclusivo, sua eficiência e o alcance de seus respectivos 

objetivos. 

 De fato percebe-se que os arranjos institucionais participativos – como 

no caso do CMDR – evoluem à medida que vão reunindo representantes de 

diferentes comunidades e organizações dos municípios em torno de interesses 

comuns, ultrapassando os conflitos ideológicos, políticos, econômicos ou 

sociais. 

 E é acreditando na importância desta nova arquitetura institucional como 

um bom caminho para um avanço singular da gestão pública do país que o 

atual trabalho, a partir dos critérios de interesses, processo político e 

normatividade utilizados nas três correntes epistemológicas trabalhadas 

(culturalista, weberiana e marxista), ressaltará quais ações precisam ser 

modificadas e quais ações demonstram um aspecto singular em prol de um 

Estado definitivamente pautado por uma postura republicana. 

 Sem dúvida alguma, a criação de arranjos institucionais participativos 

(como é o caso do CMDR, CMDRS e dos Colegiados Territoriais) é o primeiro 

passo em direção a um processo de participação e divisão de poder, ainda que 

esta nova divisão deva ser vista com prudência, exemplo: a direção formal dos 

CMDRs continua, muitas vezes, sob o controle de certos tipos de parceiros, os 

quais, num grande número de municípios, ficam, sobretudo nas mãos de 

organizações públicas. 
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 Essa postura adotada prejudica o diálogo previsto a partir da presença 

de arranjos institucionais, já que não se consegue atingir o nível de qualidade 

imaginada, visto que os argumentos repousam sobre uma lógica de divisão de 

recursos. Há a necessidade de que os interesses da comunidade local, 

assentem bases na elaboração de um plano de ação comum que não se limite 

a simples justaposição das propostas elaboradas pelas diversas organizações 

atuantes no município ou por grupos de trabalho constituídos para este fim. 

 Outra condição necessária para que as políticas de desenvolvimento 

territorial sejam bem-sucedidas tanto na esfera municipal (a presente análise 

de dados se baseia exclusivamente na esfera municipal) quanto nas demais 

esferas, consiste em pautar as atuações dos arranjos institucionais 

participativos em três condições: na sua legitimidade, no seu reconhecimento 

pelos atores locais como instrumento de ação para o desenvolvimento, e na 

sua capacidade de concretização. 

 Quanto à forma, é necessário salientar que cada arranjo institucional 

participativo deve estimular que cada um de seus membros, a partir de suas 

próprias bagagens de conhecimentos, possibilidades e compromissos mais ou 

menos aguçados, se juntem, mesclando uma rede de competências, que ao 

fim elabore um plano conjunto mais completo, com enfoque no interesse 

coletivo. 

 Os arranjos institucionais participativos devem possibilitar um melhor 

conhecimento entre as pessoas e as organizações que a compõem, 

intermediando as relações entre os grupos, as pessoas e as organizações, 

substituindo pouco a pouco, as relações de forças baseadas em interesses 

individuais por relações de confiança e cooperação mútua. 

 Ao analisar a gestão social presente na política territorial do PRONAF, 

que deu início a partir da década de 90, a uma concepção de política pública 

mais inclusiva e participativa na atuação do MDA, o trabalho teve a intenção de 

ressaltar a atuação dos arranjos institucionais participativos como soluções 

para as fragilidades inerentes à formação social brasileira.  

É necessário, como o trabalho tenta evidenciar, o reconhecimento das 

inúmeras dívidas sociais advindas da cultura política do país. Para que o 

Estado possa conjuntamente com a sociedade finalmente enfrentar algumas 
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das profundas mazelas sociais que impedem a consolidação de uma gestão 

pública pautada por princípios republicanos. 

 Ao trabalhar teoricamente alguns dos clássicos autores das ciências 

sociais e compará-los com as análises de dados aqui trabalhadas, pode se 

constatar a presença ainda vigente de inúmeros comportamentos advindos das 

reflexões realizadas anos antes nas obras de autores como: Gilberto Freyre, 

Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. 

 No momento da análise dos dados, foi constatado que as posturas 

advindas dos representantes do poder público como também a forma como a 

sociedade incorpora essas atitudes guardam bastante similaridade, como 

outrora exposto, como o espaço de convívio entre senhores e vassalos 

(FREYRE, 2005) e as demais teorias clássicas expostas. 

 Verificou-se também a partir dos dados, que ainda hoje, há uma forte 

presença de um comportamento brasileiro pautado por laços de intimidade, aos 

quais possibilitariam o estabelecimento de uma relação de confiança entre o 

indivíduo e o representante público, o que ainda, contemporaneamente, 

perturba a compreensão das importantes diferenças entre a esfera pública e a 

privada (HOLANDA, 2004). As famílias ou grupos políticos locais ainda se 

apropriam do Estado, os favores fixam-se numa rede da “política do favor”, os 

homens públicos continuam a ser formados e a priorizar os seus círculos 

privados e domésticos, demarcando um comportamento de lealdade a seu clã 

parental (VIANNA, 1974).  

O desenvolvimento de ações características de uma gestão social que 

de fato incorpora lógicas republicanas, como as preconizadas nos marcos 

normativos das políticas territoriais brasileiras e também como as defendidas 

no trabalho, encontra-se ainda distante de uma plena efetivação, o país 

infelizmente encontra-se mais próximo de uma “ideologia da intimidade” 

(SENNETT, 2000), que persiste em continuar presente nas relações sociais 

brasileiras. 

 Outra ação que demonstra também a fragilidade inerente aos arranjos 

institucionais é o da baixa representatividade de mulheres e negros nesses 

espaços. Tendo como reflexão a formação social brasileira que originariamente 

sempre segregou as mulheres e toda a população negra a partir de um poder 

arbitrário de homens brancos, constata-se ainda em vigência, a presença de 
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uma clivagem social, de classes e grupos (PRADO JÚNIOR, 1994a). Estes 

dois atores sociais (mulheres e negros) ainda permanecem distantes de 

práticas republicanas no âmbito das ações realizadas na esfera rural do país. 

Contemporaneamente, mulheres e negros ainda sofrem uma inserção 

incompleta na sociedade brasileira, que predominantemente é marcada por 

relações paternalistas. 

 Ao todo, nestes obstáculos salientados, verifica-se o sempre presente 

pragmatismo financeiro, tanto por parte dos representantes do poder público 

como também de membros da sociedade civil. Ou seja, os arranjos 

institucionais participativos só conseguem agregar um determinado número de 

pessoas por possibilitar a gestão local como aos beneficiários algum tipo de 

recompensa financeira.  

Por parte da gestão pública local, é evidente essa constatação quando 

se observa que os representantes públicos que deveriam estimular o 

desenvolvimento dos arranjos institucionais são alguns dos principais atores 

locais que não permitem a deliberação e a aprovação de conclusões 

consensuais. A presença de boa parte dos atores que operam nos CMDRs 

limita-se a cumprir uma determinação normativa, o interesse primordial reside 

nas verbas advindas desta norma preconizada no programa, não há por parte 

de muitos representantes a importância pelo desenvolvimento local de forma 

inclusiva. 

 Constata-se esta mesma característica em partes da sociedade civil, que 

desacreditada e sem conhecimento sobre quais deveriam ser as ações que 

deveriam reger as autoridades e esses espaços públicos, deixam seus 

comportamentos serem influenciados por uma lógica utilitarista perante os 

arranjos institucionais participativos (no caso: o CMDR). Sendo assim, verifica-

se que o interesse econômico ainda permanece sendo, como bem salientava 

Prado Júnior (1994a), o único e grande motivador para a fundamentação e 

incentivo de mudanças sociais, o que de fato distancia ainda mais o país em 

direção a práticas republicanas, tão defendidas pela gestão social que se quer 

erigir na mentalidade política brasileira. 

 O objetivo do trabalho ao salientar as fragilidades que impedem o 

desenvolvimento da gestão social, utilizando-se de relatórios de avaliação do 

PRONAF que iniciou todo esse movimento internamente ao MDA, é o de 
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refletir, de maneira focalizada, os problemas que impedem a efetivação de um 

país mais republicano e inclusivo. 

 As reflexões aqui realizadas partem da concepção de que um país 

verdadeiramente republicano permite o desenvolvimento pleno de todos os 

homens. Sendo assim, saldar as dívidas que ainda marcam a sociedade 

brasileira é condição sine qua non para que políticas públicas de caráter 

participativo como as exaltadas pelo MDA sejam realizadas com êxito. 

 A busca incessante pelo interesse coletivo, marca constante de um 

Estado republicano e exaltado neste trabalho, pressupõe que novas formas 

institucionalizadas entre maioria e minorias possam ser erguidas, “tendo em 

mente os interesses das várias elites, velhas e novas, que precisarão incluir e 

equilibrar os da população inteira, incorporando tanto sua heterogeneidade e 

divisões existentes, quanto suas interligações” (DEMANT, 2003, p. 382). Os 

arranjos participativos presentes na realidade social do país atualmente, podem 

ser mecanismos que irão impedir que o desgaste da cidadania se reduza a 

uma nova circulação de elites, em vez de beneficiar a todos. O interesse 

coletivo tão exaltado torna-se tão importante por ter como característica o 

reconhecimento de identificar os indivíduos como sujeitos, isto é, protegendo e 

encorajando-os em sua vontade de viver sua vida e dar unidade e sentido a 

suas experiências (TOURAINE, 1996). 

 Concluo o trabalho tendo a mesma compreensão que Putnam (2002), a 

de que as práticas sociais que constroem a elaboração de um Estado 

republicano representam a possibilidade de constituição de uma nação que 

privilegia e cultiva a responsabilidade pessoal, a obrigação mútua e a 

cooperação voluntária. Ao estudar movimentos como os de arranjos 

institucionais participativos, contata-se que se tratam de ações que de certa 

forma pressionam a sociedade no sentido de obter maior influência sobre o 

poder público, bem como a limitação deste, considerando que a autonomia 

social pressupõe não só transcender as assimetrias na representação social, 

mas também modificar as relações sociais em favor de maior auto-organização 

social (CUNILL GRAU, 1998). Sendo assim, verificar quais são os obstáculos 

que se encontram no caminho de uma gestão social que valoriza ações como a 

dos arranjos institucionais participativos torna-se tão necessárias quanto 

urgentes.
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