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Mediação social e projetos de desenvolvimento 
rural no sul do Rio Grande do Sul, Brasil1

Mediación social de proyectos de desarrollo rural al sur 
de Rio Grande do Sul, Brasil

Social mediation and rural development projects 
in southern Rio Grande do Sul, Brazil

PATRÍCIA DOS SANTOS PINHEIRO2

JALCIONE ALMEIDA3

Resumo

O presente trabalho procura problematizar processos de mediação social realizados por diferentes 
atores junto a comunidades do meio rural do extremo sul do Rio Grande do Sul, no Brasil. Neste 
contexto interagem comunidades locais e agentes de desenvolvimento que atuam na assistência téc-
nica e extensão rural, incluindo organizações não governamentais e do poder público. Dentro desses 
arranjos, tais processos são incentivados por programas públicos, como o Programa “Territórios da 
Cidadania”, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), foco desse trabalho. Entendendo 
que a aproximação de atores e organizações tem com o intuito de estimular o Outro ao desenvolvi-
mento -é também uma relação que envolve aspectos socioculturais- o objetivo do texto é abordar as 
complexas situações que esse contato provoca.

Palavras-chave: Mediação, desenvolvimento rural, Brasil.

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de mediación social, llevados a cabo por los 
distintos actores a lo largo de las comunidades rurales del sur del Rio Grande del Sur, RS, Brasil. En 
este contexto interactúan comunidades locales y actores del desarrollo que trabajan en la asistencia 
técnica y extensión rural, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el poder público. Den-

1 Pretendemos tratar aqui de alguns desdobramentos da pesquisa de mestrado intitulada “Saberes, plantas e 
caldas: a rede sociotécnica de produção agrícola de base ecológica no sul do Rio Grande do Sul” (Pinheiro, 2010), reali-
zada entre 2008 e 2009, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS).

2 Mestre em Desenvolvimento Rural, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Correio eletrônico: patriciasantspinheiro@gmail.com

3 Doutor em Sociologia, professor e pesquisador dos Programas de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural 
e em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador CNPq. Correio eletrônico: 
jal@ufrgs.br
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tro de estas dinámicas, tales procesos son incentivados por programas públicos, como el programa 
“Territorio de la Ciudadanía” del Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), que es el foco de este 
trabajo. Entendiendo que el acercamiento de los actores y organizaciones tiene por objetivo estimu-
lar el desarrollo del Otro –lo cual es también una relación que involucra aspectos socioculturales– el 
objetivo del artículo es abordar las complejas situaciones que ese contacto provoca. 

Palabras clave: Mediación, desarrollo rural, Brasil.

Abstract

This paper aims to discuss processes of social mediation performed by different stakeholders along rural 
communities in southern Rio Grande do Sul, Brazil. In this context local communities and develop-
ment agents interact in technical assistance and rural extension, including non-governmental organi-
zations and the public power. Within these dynamics, such processes receive incentives from public 
programs like “Citizenry Territories”, from the Ministry of Agrarian Development (MDA), which is 
the focus of this paper. Understanding that the approximation between actors and organizations look 
for inducing the Other to development -which at the same time is also a relation involving socio-cul-
tural aspects- the aim of this article is to approach the complex situations that this contact provokes.  

Keywords: Mediation, rural development, Brazil.

Recibido: 05.08.11.  Aceptado: 14.09.11.

Introdução

Este texto trata sobre processos de mediação social que permeiam o contexto 
da construção e execução de intervenções que visam ao fortalecimento coletivo 

de populações rurais em situação de vulnerabilidade socioeconômica da região de 
Pelotas, no Rio Grande do Sul, estado brasileiro localizado ao sul do país, analisa-
dos sob o pano de fundo de um programa público de abrangência nacional. Trata-
-se do Programa Federal “Territórios da Cidadania”, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA)4, que tem expressão na região de estudo através 
do chamado “Território Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul”, um dos 120 
territórios oficializados no Brasil. 

O Programa, voltado prioritariamente ao meio rural, tem o objetivo de estimu-
lar o desenvolvimento da agricultura a partir de uma perspectiva territorial, pro-
porcionando dinamismo à configuração de cada um dos territórios oficializados, 
através da valorização de espaços de participação preexistentes ao Programa, ao 
mesmo tempo em que traz a possibilidade de uma conexão entre diferentes esferas 
de atuação do poder público e da sociedade civil (Delgado; Bonnal; Leite, 2007). 

4 Além do MDA, que coordena o Programa, há a participação de diversos outros ministérios brasileiros.
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Desta maneira, o Programa Territórios da Cidadania, que tem seus fundamentos 
na descentralização da escala de atuação do poder público, procura conectar inicia-
tivas que possibilitem o atendimento de demandas sociais articuladas em torno de 
atores que se relacionam de diferentes maneiras com a agricultura de base familiar5. 

No caso do Território Zona Sul, pode ser mencionado o contato entre uma série 
de categorias específicas, situação que demonstra a diversidade das relações nele 
abarcadas, dada a presença agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 
populações quilombolas6 e pescadores artesanais (CAPA/MDA, 2009). Além disso, 
a região a qual se insere esse Território conta com um grande número de organiza-
ções que têm em sua trajetória ações voltadas à agricultura de base familiar desde 
a década de 1980 e, mais recentemente, para o reconhecimento de direitos étnicos 
de populações locais. 

Mas é importante enfatizar que o estímulo a determinadas maneiras de desen-
volvimento não pode ser visto desconectado das complexas relações de alteridade 
junto aos diferentes grupos sociais. Cabe aqui visualizar, a partir dessa realidade, 
como se configuram os processos de mediação nessa esfera de atuação, justificados 
pelo desenvolvimento territorial, como alguns atores se colocam em papéis espe-
cíficos e como os mecanismos disponibilizados pelo Programa são acessados (caso 
dos projetos de intervenção social) e considerados como uma estratégia central por 
diferentes atores. 

A partir disso, serão abordados questionamentos considerados relevantes quan-
do se fala em intervenções voltadas ao desenvolvimento do Outro. Essas ações são 
instigadas pelas aproximações e distanciamentos entre as diferentes gramáticas pre-
sentes, pensando no contato entre agricultores, organizações não governamentais e 
gestores da administração pública, do qual se depreende a configuração de relações 
entre diferentes saberes, sejam eles de base técnica científica ou técnica popular 
(Sardan, 1995), porém não sem negociações e tensões.

1. Políticas públicas brasileiras: do setorial ao territorial

Segundo Dagnino (2002), a implementação de politicas descentralizadas e o estí-
mulo à formação de espaços públicos de participação engloba uma aproximação 
entre sociedade civil e Estado. Esta aproximação, que começa a se configurar a 

5 Diferentes categorizações podem ser citadas sobre a agricultura familiar no Brasil, algumas mais restritivas, 
outras mais genéricas. Basicamente, algumas características as perpassam, como o menor capital investido em rela-
ção às explorações patronais e uma produção voltada também ao atendimento das demandas da própria família e 
não unicamente às necessidades do mercado, bem como o uso ativo da mão de obra familiar.

6 Quilombos ou remanescentes de quilombos são termos utilizados para expressar a existência atual de gru-
pos étnicos negros vinculados a um passado de escravidão, termos posteriormente incorporados na Constituição 
Brasileira de 1988.
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partir do final dos anos 1980, assume maior expressão na década de 1990, inserida 
no esforço de redemocratização brasileira, através de processos de descentralização 
das ações estatais para outras instâncias além da federal, ao mesmo tempo em que 
ocorre a reorganização e legalização dos movimentos sociais. Segundo Delgado, 
Bonnal e Leite (2007), esse esforço, no entanto, ao mesmo tempo que possibilitou 
a criação de novas esferas públicas de participação nas quais assume importância 
uma perspectiva sobre o local (e, posteriormente, sobre o territorial), bem como a 
inclusão de atores da sociedade civil que não participavam do sistema político tra-
dicional, estreitando relações destes com o Estado, paradoxalmente também tinha 
o objetivo neoliberal de reduzir a intervenção estatal para que os mercados assu-
missem as responsabilidades sobre o desenvolvimento, que se resumiria aos fatores 
econômicos (Delgado, Bonnal, Leite, 2007). 

Nesse processo, pondera Oliveira (2001), o que se coloca é o questionamento 
da forma de gestão (descentralizada e setorial), não das bases do funcionamento do 
Estado, onde visualiza-se um deslocamento das funções tradicionalmente associa-
das ao Estado, que passam a ser assumidas por diversas organizações da sociedade 
civil. Abordando esse direcionamento das ações para o local, Oliveira (2001) traz 
o desenvolvimento local (do qual posteriormente, a abordagem territorial se des-
dobra) como um termo com distintas apropriações, polissêmico, mas no qual a 
cidadania assume um papel fundamental. Questão levantada pelo autor, com isso, 
é que é preciso evitar resumir a cidadania a aspectos quantificáveis ou sem conflito, 
em uma apropriação do desenvolvimento local como resolutor dos conflitos da 
sociedade, no qual o local seria um “ponto de retorno”, tendo a cidadania como 
produto. Para ele, na própria ideia de cidadania está o conflito. 

Em uma perspectiva participativa, porém idealizada, o desenvolvimento local 
teria como objetivo um resgate da ágora grega, promovendo processos políticos 
em escala micro, “[…] posto que a forma democrática representativa é insuficiente 
para dar conta da profunda separação entre governantes e governados na escala mo-
derna […]. O desenvolvimento local poderia criar um locus interativo de cidadãos, 
recuperando a iniciativa e a autonomia na gestão do bem comum” (Oliveira, 2001, 
p. 14). Com isso, haveria uma diminuição das distâncias entre Estado e outros 
setores. Oliveira, porém, chama a atenção para as limitações dessa perspectiva, que 
não consideraria a influência tanto de processos políticos mais amplos agindo sobre 
o local quanto de limitações impostas pelas próprias elites locais.

Do local ao territorial como locus na gestão dos bens comuns, a questão que se 
coloca como central é o estímulo a processos endógenos de cidadania, em busca de 
movimentos emancipatórios. A abordagem adotada em especial a partir de 2003 
pelo poder público brasileiro se propunha à institucionalização do desenvolvimen-
to “territorial” sob essas bases, expressas inicialmente no Programa Nacional de 
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Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR) que originou, em 
2008, o Programa Território da Cidadania. Nos textos institucionais, a definição de 
território do Ministério do Desenvolvimento Agrário procura contemplar critérios 
multidimensionais, enfatizando a presença de diferentes grupos que se relacionam 
e que estabelecem elementos de identidade e coesão social, cultural e territorial em 
um espaço geográfico específico (CAPA/MDA, 2009). Com isso, mais que uma 
escala, a abordagem territorial seria vista também como uma foram de atuação, 
onde é preciso gerar as condições necessárias para o desenvolvimento dos atores do 
território.

Como apontam Servolo e Dias (2011), a adoção de uma perspectiva territorial 
para o desevolvimento rural nas políticas públicas brasileiras possui influências eu-
ropeias, marcadas pela tentativa de superação de abordagens setoriais ao buscar a 
visualização de múltiplos aspectos em interação, e não apenas os limites físicos ou 
econômico-produtivos. Segundo os autores, o enfoque territorial do desenvolvi-
mento rural se fundamenta na valorização de qualidades locais, buscando estimular 
uma “ruralidade” positivada, revertendo uma imagem de estagnação desses espa-
ços. Ou seja, uma nova forma de se pensar o rural do ponto de vista das políticas 
públicas, como mencionam Bonnal e Kato (2011), aponta para a incorporação da 
importância do meio rural em suas relações sociais, políticas, culturais e econô-
micas, consolidando formas de desenvolvimento específicas a partir de diferentes 
ações do poder público, que seriam menos excludentes.

Porém, é impossível visualizar o desenvolvimento territorial, que almeja ser di-
ferenciado pelo seu enfoque, sem tensões ou relações desiguais, sejam elas explíci-
tas ou não, dados os diversos e muitas vezes conflitantes interesses entre os atores 
envolvidos, os quais possuem marcadamente acesso desigual a recursos materiais, 
simbólicos e políticos, como apontam tanto Bonnal e Kato (2011) quanto Servolo 
e Dias (2011). Bonnal e Kato (2011), em um trabalho que analisou 12 políticas 
públicas, dentre as quais se encontra o Territórios da Cidadania, questionam, por 
exemplo, as dificuldades na construção de um almejado “protagonismo” sociopolí-
tico dos atores do meio rural relacionados à agricultura de base familiar a partir de 
ações estatais que se renovam em bases mais descentralizadas.

Do ponto de vista analítico, Abramovay (2006), aponta para a importância de 
definições teóricas sobre os laços sociais e as formas de cooperação presentes em di-
nâmicas territoriais da implementação de políticas públicas, dada a diversidade de 
atores e interesses presentes. O autor propõe analisar os “territórios como campos 
em que se defrontam protagonistas com interesses diversos, estudar os processos 
localizados de cooperação não como expressão idílica de virtude cívica e sim como 
forma de dominação” (Abramovay, 2006: 67). 

Diante dessa complexidade, alguns elementos merecem mais atenção. Segundo 
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Dagnino (2002), para entender a dimensão do conflito nesses processos que se 
propõem participativos, é relevante considerar o compartilhamento (mesmo que 
parcial) de objetivos e também, de maneira mais ampla, de projetos políticos entre 
os atores envolvidos, que dizem respeito a uma certa estrutura de interesses que 
orienta a ação dos atores, presente nas “lógicas de ação” dos grupos e organizações 
presentes, apesar de não ser o único elemento que influencia a ação. E conside-
rando que as estruturas também são formas investidas pelas pessoas, não somente 
objeto de dominação, como lembra Swartz (1968), limites estruturais nos espaços 
públicos não necessariamente são obstáculos para o desdobramento dos proces-
sos políticos, considerando que os próprios mecanismos estruturais podem ser al-
terados. Dagnino chama a atenção para essa possibilidade de compartilhamento 
de alianças e formas de entendimento dos direcionamentos a serem tomados, de 
modo a acentuar que há uma construção histórica mais ampla nas relações entre 
os atores sociais, que apesar de transformáveis, não podem ser ignoradas em sua 
constituição atual. 

2. O território zona sul 

Para além de possíveis conceituações teóricas, o termo ‘território’ tem adquirido o 
significado prático de inserção em ações vinculadas a políticas públicas no extremo 
sul do Brasil (Ilustração 1), movimento iniciado a partir de 2003, com seu uso pela 
administração pública através de programas, políticas e projetos de desenvolvimen-
to, com o apoio do MDA, a partir do Programa Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR) e, posteriormente, do “Territórios da 
Cidadania”. Configurava-se, desta maneira, uma tentativa de estímulo ao desen-
volvimento da agricultura familiar a partir de um enfoque territorial, integrando 
entidades que já atuavam na região e delineando-a como “Território Zona Sul do 
Estado do Rio Grande do Sul” (CAPA/MDA, 2009).

O objetivo o Programa “Territórios da Cidadania”, com isso, foi o de promover 
o desenvolvimento e universalizar programas básicos de cidadania, ampliando a ar-
ticulação de diferentes atores e congregando ações entre setores do governo federal 
e deste com outras esferas do poder público, como estados e municípios (CAPA/
MDA, 2009). Com isso, a vinculação ao acesso a políticas públicas a partir da no-
ção de território foi instigada. 

Localizado mais especificamente no extremo sul do RS, a leste limitado pelo 
Oceano Atlântico e ao sul com o Uruguai (Ilustração 2), o Território Zona Sul 
abarca 871.768 habitantes (cerca de 8% da população do estado do Rio Grande do 
Sul), dos quais 14,08% do total vivem na área rural. Composto por 25 municípios 
distribuídos em uma área de 39.960,00 Km², o Território tem em Pelotas seu mu-
nicípio polo (CAPA/MDA, 2009).
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Ilustração 1. Mapa do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Fonte: IBGE, 2004 apud FEE, 2009.

Ilustração 2. Mapa do Território Zona Sul do Rio Grande do Sul. 
Fonte: EMBRAPA (s/d) apud CAPA/MDA (2009). 
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Além de compreender uma área geográfica, o Território Zona Sul também en-
globa as relações entre atores que têm afinidade com a agricultura de base familiar, 
como cooperativas e associações de agricultores familiares, lideranças de comuni-
dades tradicionais como pescadores artesanais e comunidades quilombolas, assen-
tados da reforma agrária, conselhos municipais de desenvolvimento rural, movi-
mentos sociais, federação dos agricultores, sindicatos, ONG’s, centros de pesquisa, 
ensino e extensão rural e universidades. 

A efetivação do Programa, estreitando laços entre ações do poder público federal 
e iniciativas locais, foi resultado de processos anteriores de articulações de organiza-
ções da sociedade civil, das comunidades locais, e também de diferentes setores do 
poder público. Ou seja, ele não é o marco inicial de inserção e de alianças entre as 
entidades que atuam nesta região, tanto daquelas que têm origem local quanto das 
que se organizaram a partir de organizações externas ao Território Zona Sul – em 
especial organizações com vinculação de base religiosa e o próprio governo fede-
ral. Pelo contrário, essas articulações anteriores estimularam a vinda do programa, 
delineando uma configuração favorável na região que hoje se insere no Território 
Zona Sul, levando em consideração os programas governamentais existentes ante-
riormente na região, de distintas procedências, e os espaços públicos de discussão e 
de tomada de decisão, notadamente o Fórum da Agricultura Familiar.

Dentre esses atores, é marcante a presença da assistência técnica e extensão rural 
(ATER) no Território Zona Sul. Podem ser citadas algumas organizações, cada uma 
com diferentes objetivos, configurações e formas de atuação, como a organização 
não governamental Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), vinculada à 
Igreja Luterana, e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), vinculada à Igreja Católica. 
Por parte do poder público, pode-se mencionar a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER), além disso, há a presença de instituições de pesquisa e 
desenvolvimento, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRA-
PA). Também a assistência realizada pelas cooperativas de maior porte e pelas as-
sociações de agricultores locais, realizada em parceria com as demais organizações, 
tem assumido proporções consideráveis no caso de organizações como a COOPAR 
(Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul), formada em 1992.

Esses atores atuam prestando assessoria técnica, articulando a participação de 
atores e organizações e estabelecendo conexões com políticas públicas ou com ca-
nais de comercialização para os produtos locais. Porém, mais do que multiplicado-
res de técnicas, muitos desses atores se colocam no papel de mediadores de organi-
zações, conhecimentos e ideais, elementos que estão conectados. Na visualização da 
mediação enquanto processo que ultrapassa a função de simples intermediação de 
técnicas e de conhecimento presentes em ações de intervenção para o desenvolvi-
mento, é através da atuação de mediadores com conhecimentos institucionalizados 
por alguma organização que é assumido um papel de aproximação entre os dife-
rentes atores (Deponti; Almeida, 2008). E nesses processos há o estabelecimento de 
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conexões entre diferentes saberes e concepções de mundo, mesmo que estes sejam 
conflitantes em alguns momentos e que o diálogo seja mantido sob situações de 
desigualdade de distribuição de recursos (materiais ou não) entre os atores.

Tais processos se refletem tanto na mobilização de discursos específicos quanto 
em práticas (nem sempre na mesma intensidade) que possibilitem a consolidação 
ou expansão das relações presentes: se por um lado, os mediadores acessam fre-
quentemente o discurso de respeito à diversidade, capacitação, sustentabilidade e/
ou protagonismo para legitimar suas ações, por outro lado, mobilizam novas ativi-
dades, trazem técnicas agrícolas específicas, consolidam relações entre seus contatos 
e estimulam determinados conhecimentos. 

Como mencionam Deponti e Almeida (2008: 3), a mediação envolve a “insti-
tucionalização de um sistema de regras que mobilizam a mudança de comporta-
mento”, com vistas ao estabelecimento de canais de diálogo. Nesta configuração, 
mesmo que os atores tenham interesses distintos, em algum momento eles estabe-
lecem pontos em comum, com a justificativa de trazer modificações e melhorias 
aos locais a que se dirigem. Porém, essa justificativa traz o risco da geração da cons-
trução de uma necessidade de intervenções, em que é dada ênfase a situações de 
vulnerabilidade na busca de uma ordem contrastante com o presente. 

Como lembra Sardan (1995), nas intervenções voltadas ao desenvolvimento, 
desejadas em alguma medida pelos atores locais, a questão não se trata simplesmen-
te de levar saberes técnico-científicos para lugares em que eles não existam, dada 
a complexidade dos sistemas de sentido e conhecimentos locais, que não aderem 
necessariamente às mesmas lógicas presentes nos projetos de intervenção. Nesse 
contexto, Sardan (1995) aponta a importância dos processos de mediação, nos 
quais os agentes de desenvolvimento, administrando as relações de força presentes, 
encontram-se em interface com as organizações externas (caso do poder público 
federal aqui) e os destinatários das ações. Ao atuar como tradutores dos diversos 
interesses de agentes externos e demandas internas, também devem se preocupar 
com a defesa de seus próprios interesses e os da sua instituição.

Partindo do tensionamento que envolve a intermediação de conhecimentos, 
Sardan (1995) propõe a problematização dos processos de intervenção voltadas ao 
desenvolvimento, apontando para uma possível falta de conhecimento por parte 
de mediadores e agentes de desenvolvimento sobre os saberes técnicos populares 
e sobre os conjuntos de sentidos formados localmente. Ainda segundo o autor, é 
necessário considerar que são os saberes técnicos populares que permitem a inter-
pretação das práticas e a atribuição de significantes a elas. 

Os mediadores, por atuarem como expressão das modificações em contextos 
de desigualdade social, pretendidos pelos atores em alguma medida, dão ênfase ao 
apoio dado a partir da visão de que seria necessário que houvesse uma proteção dos 
agricultores e organizações, que é justificada como temporária. Ao mesmo tempo, 
caminhos já são apresentados de antemão, que incluem também escolhas em rela-

Sociedad Hoy 21: 41-54, 2do Sem. 2011    ISSN 0717-3512  Instituições e desenvolvimento... / B. Moraes Manhães de Azevedo



50

ção aos vínculos a serem formados entre organizações e agricultores e também entre 
organizações e fontes de financiamento. Porém, as relações construídas e mesmo 
um certo consenso podem ser contestados a qualquer momento, com a contrapo-
sição em relação às posições e informações dos mediadores, situação traduzida, por 
exemplo, nas decisões cotidianas tomadas pelos agricultores dentro da propriedade. 

3. Os espaços públicos de participação
 

Na abordagem do “Territórios da Cidadania”, também os espaços públicos ocu-
pam um papel essencial. Porém, como ressaltam Delgado, Bonnal e Leite (2007), 
embora os espaços públicos de participação tenham sido criados com o objetivo de 
ampliar o conceito de público, sua efetividade foi limitada em função dos poderes 
locais tradicionalmente instituídos, das elites que entravam em constante conflito 
com a emergência desses novos atores. Ou seja, esses espaços não são livres de re-
lações de poder.

Apesar disso, reconfigurações como as trazidas pelo Programa Territórios da Ci-
dadania podem estabelecer uma nova correlação de forças locais. Na área em ques-
tão, reunindo diferentes organizações que tinham sua atenção voltada à agricultura 
de base familiar, a efervescência local tem como uma de suas expressões o Fórum de 
Agricultura Familiar da Região Sul do Rio Grande do Sul, existente desde 1994. O 
Fórum é um espaço público de discussão e implementação de ações coletivas volta-
das para a busca de soluções a partir da realidade e dos problemas locais. O Fórum, 
inicialmente estimulado com vistas a atender os requisitos do programa estadual 
“RS Rural”, financiado pelo Banco Mundial, com ênfase no desenvolvimento do 
cooperativismo e da agroindústria familiar (Guanziroli, 2010), tornou-se um espa-
ço público importante para a agricultura de base familiar da região.

Atualmente, o Fórum é perpassado pelas tomadas de decisão no que concerne 
ao Território Zona Sul do Rio Grande do Sul, consolidado como um local de repre-
sentação política desse Território. Essa situação foi formalizada em junho de 2004, 
com a constituição do Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) 
no Território Zona Sul do RS, com o objetivo de manter o Fórum como canal 
de execução de políticas de desenvolvimento para a região (CAPA/MDA, 2009). 
Com isso, na visualização da configuração e organização do Território Zona Sul, é 
primordial falar sobre a formação do Fórum, anterior ao programa e possibilitador 
da consolidação do Território. 

Hoje composto por organizações da sociedade civil e dos poderes públicos mu-
nicipal, estadual e federal que atuam no Território Zona Sul, o Fórum se reúne 
mensalmente por meio de reuniões, seminários ou oficinas. Além da promoção de 
debates e palestras sobre temas sensíveis à agricultura do Território, com a presença 
de lideranças locais, peritos e representantes políticos, o Fórum, como CODE-
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TER, também é o espaço para a discussão, deliberação e apresentação de projetos 
de infraestrutura e serviços, dentro da proposta de Desenvolvimento Sustentável 
dos Territórios Rurais, com o apoio do(a) articulador(a) territorial. São formados, 
a partir desse contexto, padrões de relação que vão além da esfera da administração 
pública, em que sociedade civil e poder público interagem a todo momento.

Para a gestão do Território há um Plano de Gestão e um Regimento Interno, 
que apoiam o CODETER, com núcleo dirigente, núcleo técnico, fóruns setoriais 
e representantes das microrregiões. O núcleo dirigente possui os seguintes repre-
sentantes: das organizações governamentais, das entidades não governamentais, do 
conjunto de organizações da agricultura familiar, dos representantes de assentados 
de reforma agrária, de pescadores artesanais e de quilombolas do Território Zona 
Sul. O núcleo técnico está vinculado à entidade executora, que é a ONG CAPA, 
responsável pela implementação das ações, junto com os gestores públicos parcei-
ros, como prefeituras municipais e a EMBRAPA (CODETER, 2005).

O Plano de Desenvolvimento Territorial do Território Zona Sul (CAPA/MDA, 
2009), elaborado a partir de oficinas nas microrregiões que o compõem, tem como 
prioridades, alcançadas através de financiamento de projetos de desenvolvimento 
ou de “ações territoriais” mais amplas, a oferta de assistência técnica e extensão 
rural, investimentos em infraestrutura e aquisição de máquinas, ações de segurança 
alimentar, entre outras. Nesse plano, um elemento importante é a tradução, por 
parte dos mediadores, das categorias locais, dadas pelas demandas comunitárias, 
em categorias institucionalizadas pelo poder público, que neste caso precisam ser 
transpostas para a linguagem dos projetos de intervenção social, passando pelos 
canais de acesso às políticas estabelecidos no Território.

Little (2002) aponta para o risco do que ele chama de “projetismo”, que diz 
respeito a essa necessidade de tradução das demandas locais para a linguagem de 
projeto de modo a viabilizar seu financiamento, o que gera adequações dessas de-
mandas para o plano burocrático, em maior ou menor intensidade, dependendo 
dos moldes exigidos. O autor lembra que há a possibilidade de que essas mudanças 
se expressem em novos códigos para as populações locais e mesmo em conflitos 
internos a elas em função de redistribuições de poder oriundas de agentes externos. 

Little, no mesmo texto, menciona ainda outro processo que pode ser desenca-
deado, que se trata de uma nova modalidade de paternalismo. Essa situação im-
putaria o risco de que uma organização exerça monopólio sobre os contatos e o 
conhecimento das normas necessárias para o acesso a recursos junto a entidades 
que funcionam em outras escalas. 

No Território Zona Sul, o Programa Nacional de Apoio a Projetos de Infraes-
trutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF), canal desenvolvido através do 
programa “Territórios da Cidadania”, mas vinculado ao contexto organizativo dos 
atores da região, é uma importante fonte de recursos para muitas entidades da re-
gião, apesar da demora relatada na liberação dos recursos. Engloba financiamento 
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de recursos destinados à compra de veículos, de equipamentos de beneficiamento e 
comercialização, de construção de edificações, da contratação de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural, entre outros, executados sempre com a parceria de instituições 
locais, como prefeituras municipais.

Os projetos são aprovados por votação em plenária no CODETER e um dos 
critérios para que cada organização tenha direito a voto é a presença de um repre-
sentante seu em pelo menos 70% das atividades do Fórum. Desde a aquisição de 
um caminhão, até a construção de uma estrutura de agroindústria ou qualificação 
de uma forma produtiva, o caminho da elaboração de projetos tem sido traçado 
através de iniciativas como o “Territórios da Cidadania”, que realocam a distribui-
ção de recursos. Deste modo, também as oportunidades visualizadas ressignificam 
os papéis da participação, considerando que elas podem ser vistas como estimula-
doras de novas configurações em função dos instrumentos de acesso à política, e 
que influenciam a formação de alianças e as estratégias de ação. 

Mas ter um projeto aprovado não significa necessariamente que este seja pron-
tamente executado. Como relatam Ávila, Sabourin e Duarte (2009), sobre as con-
figurações do Programa “Territórios da Cidadania” em âmbito nacional, a neces-
sidade de firmar parcerias com outras esferas públicas pode se tornar um compli-
cador. Mesmo que seja a votação em Colegiado que defina os projetos a serem 
implementados, a exigência da formalização por uma prefeitura pode representar 
uma dificuldade, pois elas nem sempre tem o comprometimento com a sua imple-
mentação, em especial quando não há alianças diretas entre elas e as organizações 
participantes do Colegiado. 

Com isso, é possível visualizar que dentro deste contexto de intervenção, emer-
gem também tensões, resultantes das relações entre agricultores, agentes do de-
senvolvimento e outros atores locais, em situações complexas que vão além do 
reconhecimento das dissonâncias entre estratégias ou necessidades dos atores, e 
também da simples negação de qualquer forma de desenvolvimento. 

Considerações finais

Nas ações do “Territórios da Cidadania”, parte-se do estímulo a uma configuração 
já existente, que atua com dinâmica própria, dados os processos sociais, culturais 
e econômicos em andamento. Essa configuração, claro, tende a ter, em maior ou 
menor medida, mudanças desencadeadas pelas ações de desenvolvimento que ve-
nham a ser implementadas nos territórios, considerando que transformar perpassa 
a promoção de tais ações. 

Dentro dessas ações, é importante refletir sobre como as diferentes visões de 
mundo e formas de conhecimento estão colocadas, quando relacionada ao traba-
lho de mediação de atores que se pretendem detentores da melhor alternativa de 
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desenvolvimento - neste caso territorial - para uma localidade. Se por um lado essas 
ligações permitem que os atores locais acessem importantes direitos, em especial 
trazidos pelos programas públicos implementados com auxílio de mediadores, o 
posicionamento de determinados atores que se colocam como necessários na efeti-
vação do acesso a tais direitos é marcado pela centralização dos canais de obtenção 
de recursos, por mais que seja acessado o discurso da autonomia dos atores.

Mas a predominância de um segmento ou de uma forma de desenvolvimento 
não anula os demais. O Programa Territórios da Cidadania não é somente um 
prolongamento dos poderes e antagonismos de determinados atores, sim uma 
complexa forma de uso dos dispositivos disponibilizados por ele, em que o poder 
é exercido por inúmeras fontes e onde a adesão estratégica junto a determinadas 
parcerias não afasta situações em que a negação das mesmas pode ocorrer, dadas as 
demandas e possibilidades visualizadas pelos atores. 

Tais reflexões emergem na tentativa de aprofundamento também da questão da 
mediação, sem esgotar, evidentemente, as possibilidades continuamente construí-
das pela dinâmica local. Dadas as diferentes situações de mediação, feita por atores 
que assumem importância, delineam-se contextos de redefinições e reorganizações 
que não somente promove modificações no ambiente físico, mas também represen-
tam a constituição ou revalorização de novos sentidos estabelecidos. 

Visualiza-se assim uma perspectiva plural sobre as possibilidades de articulações 
entre os atores, na qual as assimetrias também estão colocadas. A mediação, como 
um processo com múltiplas e mútuas negociações, explícitas ou não, não se cons-
titui somente como assistência técnica, mas também atravessa as relações entre as 
pessoas, coletivos e organizações, na construção e configuração de conhecimentos 
e de modos de desenvolvimento. 
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