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RESUMO 

 

O nordeste goiano ainda é considerado com uma das regiões de Goiás, com menor dinamismo 

socioeconômico. Partindo desse pressuposto esta pesquisa, compreende que a localização 

geográfica e suas características, não são os fatores que determinam a perpetuação dessa 

realidade. Entendemos que seu objetivo de análise evidencia como as relações de poder, entre 

o Estado e o poder privado, contribuem para que esse quadro seja recorrente. Assim a partir da 

análise da política pública, Programa de Território da Cidadania, averiguamos como essas 

relações de poder se manifestam no e produzem o Espaço. Para tanto, foi realizada pesquisa 

bibliográfica, levantamento de dados em fontes secundárias; pesquisa de campo para obtenção 

de dados primários. A partir da análise teórica e da pesquisa empírica, identificamos que as 

relações de poder, influenciam e são decisivas na efetividade das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento rural. A ausência da apropriação e entendimento da sociedade em relação as 

políticas públicas, são percebidas em regiões onde o Coronelismo, Clientelismo, 

Patrimonialismo, tem em sua metodologia o cerne para perpetuação das desigualdades sociais 

vigentes, e não ruptura com o modelo de concentração fundiária existente no Brasil. Desse, 

modo é importante e necessário, repensar como elaborar e formular ações que promovam a 

ruptura com esse mecanismo de governar o Brasil, em suas diversas escalas, para além da 

realidade encontrada no Nordeste Goiano, especificamente no Território da Cidadania Vale do 

Paranã. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Programa Território da Cidadania; Vale do Paranã; 

Relações de Poder. 
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ABSTRACT 

The northeast of Goiás is still considered one of the regions of Goiás, with less socioeconomic 

dynamism. This research understands that geographic location and its characteristics are not the 

factors that determine the perpetuation of this reality. We understand that the relations of power, 

between the State and private power, contribute to this recurrence. Thus, based on the analysis 

of public policy, Programa Territórios da Cidadania, we investigate how they occur in space. 

For that, a bibliographical research was carried out, data collection in secondary sources; field 

research to obtain primary data. Based on theoretical analysis and empirical research, we have 

identified that power relations influence and are decisive in the effectiveness of public policies 

aimed at rural development. The absence of the appropriation and understanding of society in 

relation to public policies are perceived in regions where Colonelism, Clientelism, 

Patrimonialism, has in its methodology the core of perpetuation of the existing social 

inequalities, not rupture with the model of landed concentration in the Brazil. In this way, it is 

important and necessary to rethink how to elaborate and formulate actions that promote the 

rupture with this mechanism of governing Brazil, in its various scales, beyond the reality found 

in the North-east of Goiania, specifically in the Território da Cidadania Vale do Paranã. 

 

Keywords: Public Politic; Programa Território da Cidadania; Vale do Paranã; Power 

relations. 
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RESUMEN 

 

El nordeste goiano todavía es considerado con una de las regiones de Goiás, con menor 

dinamismo socioeconómico. Esta investigación, comprende que la ubicación geográfica y sus 

características, no son los factores que determinan la perpetuación de esa realidad. Entendemos 

que las relaciones de poder, entre el Estado y el poder privado, contribuyen a que ese cuadro 

sea recurrente. Así a partir del análisis de la política pública, de los Programas de Território da 

Cidadania, averiguamos cómo se dan en el Espacio. Para ello, se realizó investigación 

bibliográfica, levantamiento de datos en fuentes secundarias; búsqueda de campo para la 

obtención de datos primarios. A partir del análisis teórico y de la investigación empírica, 

identificamos que las relaciones de poder, influencian y son decisivas en la efectividad de las 

políticas públicas orientadas al desarrollo rural. La ausencia de la apropiación y entendimiento 

de la sociedad en relación a las políticas públicas, se percibe en regiones donde el Coronelismo, 

el Clientelismo, Patrimonialismo, tiene en su metodología el núcleo para perpetuación de las 

desigualdades sociales vigentes, y no se rompe con el modelo de concentración agraria existente 

en el mismo, Brasil. De ese modo es importante y necesario, repensar cómo elaborar y formular 

acciones que promuevan la ruptura con ese mecanismo de gobernar Brasil, en sus diversas 

escalas, más allá de la realidad encontrada en el Nordeste Goiano, específicamente en el 

Território da Cidadania Vale do Paranã. 

 

Palabras clave: Políticas Públicas; Programa Território da Cidadania; Vale de Paranã; 

Relaciones de Poder. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do setor estratégico no qual a agricultura camponesa se assenta, 

fomentou a criação de um conjunto de políticas públicas com o objetivo de promover a 

produção gerando renda, emprego e segurança alimentar. No entanto, o Brasil é um país de 

dimensões territoriais que se comparam facilmente a um continente. Isso o torna heterogêneo e 

com realidades distintas, dentro de um mesmo território ou unidade da federação, aflorando 

desigualdades e fragilidades relacionadas ao desenvolvimento econômico e social. Diante desta 

realidade, o Programa Territórios de Cidadania (PTC) foi criado como uma política pública 

voltada para promoção, integração e desenvolvimento em territórios específicos com finalidade 

de reverter o quadro socioeconômico negativo e promover o desenvolvimento local. (BRASIL, 

2015).  

O estado de Goiás possui atualmente 4 (quatro) Territórios da Cidadania, quais 

sejam:  Território das Águas Emendadas – DF/GO/MG que abrange três estados numa área de 

37.721,70Km²; Território Chapada dos Veadeiros que abrange uma área de 21.475,60KM²; 

Território Vale do Paranã que abrange uma área de 17.452,90Km² e o Território Vale do Rio 

Vermelho que abrange uma área de 12.040,50Km²; os quais possuem como principal 

característica em comum o baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

fator que os tornam singulares no âmbito da heterogeneidade de desenvolvimento em Goiás. O 

PTC, possui como objetivo central a promoção integrada de ações articuladas com órgãos 

federais, estaduais e municipais voltadas para a indução do desenvolvimento local, contínuo e 

integrado.  

É oportuno precisar a ordem conceitual e operacional das dimensões do processo 

de implantação para promoção e efetivação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

e fortalecimento da agricultura camponesa¹ a partir do modo como as categorias básicas de 

análise territorial e espacial apresentam-se na formulação da política: espaço geográfico, 

território, cultura, identidade, territorialidade, subsidiariedade e escalada, regionalização, 

territorialização, disparadores da territorialização, complementaridade entre regionalização e a 

territorialização e continuidade entre o espaço e o território (PERICO, 2009). 

_______________________ 
¹ Compreendemos agricultura camponesa, sabendo da legislação vigente pela Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 

2006, que regulamenta e caracteriza o agricultor familiar; entendemos que a mesma é somente uma categoria 

funcional, para atender a normas vigentes nas políticas públicas executadas pelo governo federal. Não abarcando 

a totalidade heterogênea que a agricultura camponesa engloba. 
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A concepção de Raffestin (1993[1980]) sobre o território e territorialidade é 

processual, relacional e múltipla, fomentando a elaboração de ideias em favor da organização 

política e do desenvolvimento local. Assim as relações de poder são multidimensionais e 

efetivam malhas, nós e redes; capacitando a valorização dos atores e recursos de uma 

localidade, com ações de inclusão e não exclusão.  A territorialidade corresponde ao controle 

sobre uma área ou espaço, é uma estratégia para influenciar ou controlar recursos, fenômenos, 

relações e pessoas e está intimamente relacionada ao modo como as pessoas usam a terra, 

organizam o espaço e dão significado ao lugar. Assim, o poder local expressa de forma nítida 

o controle social, sendo assim uma forma de controle do espaço. (FERNANDES, 2011). 

Desse modo, consideramos que o Espaço é anterior ao Território, e as ações que os 

homens promovem ao longo de sua trajetória enquanto seres sociais, provocam alterações e 

modificam suas condições naturais, em detrimento do seu desenvolvimento. Essas atividades 

constituem elementos de transformação e alterações no Espaço, conforme demonstrou Réclus, 

(1985). Partindo desse pressuposto, os interesses dos grupos hegemônicos, atuam para essa 

apropriação e utilização da natureza enquanto recurso para fins econômicos. 

Essas disputas em prol dos interesses das frações de classe, ao longo do processo 

de ocupação e expansão, nos apresentam a dinâmica de como o Estado, atua para que esses 

interesses sejam garantidos. Réclus (1985), aponta como se deram os processos de expansão e 

ocupação de territórios, e seus modelos de uso, conhecidas como, colônias de povoamento e de 

exploração, para exemplificar como será a relação do Estado com as mesmas. 

Entendida essa disputa entre países que foram os pioneiros em navegações 

marítimas, torna a compreensão de como o Brasil, foi constituído enquanto Colônia e 

posteriormente República, e seus conflitos que são fruto desse processo de formação 

socioeconômica. A ações do Estado, no século 20 e início do século 21, não são distantes da 

realidade construída nesse processo. 

Partindo desse pressuposto, a pesquisa proposta buscou entender como se deram, e 

se dão esses processos de disputa, e se, os mesmos interferem na elaboração e implementação 

de políticas públicas na região delimitada como Território da Cidade do Vale do Paranã, 

localizada no nordeste do estado de Goiás. Assim, pensando as políticas que tratam do modelo 

de desenvolvimento que têm como público a agricultura camponesa, buscou-se averiguar se 

estas ancoradas no ordenamento territorial, promove seus objetivos, a partir das 

intencionalidades propostas. 
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Para isso, analisar-se-á o Território enquanto categoria e conceito geográfico, e sua 

apropriação pelo Estado, para uso normativo na formulação de políticas públicas; a ocupação 

em Goiás, e no nordeste goiano, com recorte na microrregião Vão do Paranã; as políticas 

públicas de desenvolvimento rural, especificamente o Programa de Territórios Rurais e o 

Programa de Territórios da Cidadania; e se esses mesmos programas conseguem promover uma 

alteração no Espaço, a partir do conflitos existentes no Território. 

 

 

1.1 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa e a construção da dissertação, ocorreram dentro das atividades e 

procedimentos estabelecidos pelo Programa de Pós-graduação durante o curso do mestrado em 

Geografia. Deste modo, destaca-se as disciplinas cursadas: Teoria e Método em Geografia; 

Desenvolvimento Rural, Políticas Públicas e Agricultura familiar, realizada no Programa de 

Pós-Graduação em Agronegócio; Ambiente e Apropriação da Região Cerrado e Lutas Sociais 

pela Terra e pelo Território na América Latina. Todas as disciplinas cursadas permitiram um 

maior aprofundamento teórico acerca da temática da pesquisa, além de proporcionar trabalhos 

de campo, para que se pudesse analisar e refletir como as hipóteses propostas pela pesquisa nos 

municípios que compõem o PTC poderiam ou não serem verificadas em outras regiões do 

estado de Goiás, além do Vale do Paranã, onde é de fato a localização do trabalho da 

dissertação. 

Dentro do cronograma do programa de Pós-Graduação, foi apresentado no primeiro 

semestre de 2016 no Seminário Interno da Pós-Graduação, o projeto de pesquisa e parte do que 

já estava encaminhado para ser avaliado no relatório de qualificação. Neste processo, as 

sugestões dos arguidores, permitiram aprimorar e delinear os objetivos, com a inclusão de novas 

referências teóricas que contribuíram de forma mais objetiva e pertinente com a temática 

proposta. A participação no Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Território e Políticas 

Públicas (TRAPPU), permitiu uma troca de saberes e considerações, que deixaram o trabalho 

mais coeso. Além disso, por meio das atividades do Laboratório de Estudos e Pesquisas das 

Dinâmicas Territoriais (LABOTER) – ao qual o TRAPPU é vinculado - foi possível participar 

na organização de eventos da Geografia Agrária, que contribuíram significativamente para 

compreender como foi pensado e gestado ao longo do processo civilizatório do país, o modelo 

de desenvolvimento rural e suas consequências. Os debates vivenciados, bem como as visitas 
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técnicas, permitiram analisar para além da teoria, o que é vivenciado pelos camponeses – e 

sociedade em geral - de forma direta. 

O relatório de qualificação foi apresentado no segundo semestre de 2016, e 

mediante a avaliação da banca, foi possível readequar e acrescentar novas referências 

bibliográficas, assim como aspectos que poderiam ser melhor apresentados para que a análise 

da pesquisa fosse apresentada de forma mais objetiva. Assim, esta etapa na construção da 

pesquisa foi fundamental, para delimitar recortes mais preciso para a dissertação. 

Ainda no âmbito do TRAPPU/LABOTER, houve reuniões de orientação coletiva e 

individual, que visavam otimizar procedimentos metodológicos no âmbito do projeto e 

cronograma de investigação. Estes momentos proporcionaram debates e sugestões tanto pela 

orientação, quanto pela participação de outros pesquisadores que compõem, o grupo de estudos 

do laboratório. Desse modo nos semestres seguintes, foram realizadas revisão bibliográfica, 

sondagem, trabalho e pesquisa de campo e levantamento de dados em fontes secundárias. 

Nessas visitas, foi possível realizar interlocuções com os atores que ajudaram na implementação 

da política pública no Vale do Paranã, no passado e no presente, bem como alguns beneficiários 

do programa de forma direta, com suas ações em diversos eixos. 

Em 2016, foi submetido o projeto da pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás (CEP/UFG) para que as entrevistas pudessem ser realizadas, com a 

metodologia sugerida pela banca, que avaliou o relatório de qualificação no segundo semestre. 

Com a metodologia de Diagnostico Rural Participativo, no qual seria evocado o que era 

esperado da política pública, e os formulários pré-elaborados que poderiam validar ou não, o 

objetivo da pesquisa que é verificar como as relações de poder interferem diretamente ou não 

no PTC Vale do Paranã. Desse modo consideramos como hipótese, a perpetuação do atraso 

como parte componente do modelo de desenvolvimento do rural brasileiro, que mantêm a 

questão agrária como cerne e promove as desigualdades latentes na sociedade, evidenciando 

algo negado que é a luta de classes, onde a mesma é escamoteada, para que a estrutura fundiária 

permaneça inalterada e não ocorra a transformação social. Assim no final de 2016 e início do 

semestre de 2017, foram realizadas as visitas aos municípios de Alvorada do Norte, Posse, 

Iaciara, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, para a realização de entrevistas e diálogos 

com a lideranças da sociedade civil, do poder público local e estadual, que participaram e 

participam de forma mais direta do PTC. 

Desse modo, após a pesquisa de campo, contribuiu para a análise dos processos 

estudados nas disciplinas, nos debates dos eventos participados e nos grupos de estudos. A 

dinâmica visualizada em campo, corrobora com as pesquisas para elaboração do estado da arte, 
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da temática do estudo proposta. Uma vez que os questionamentos feitos, para além, da idade, 

grau de instrução, participação social, efetividade da política pública, entendimento da 

percepção da sociedade com o trabalho realizado, propostos na metodologia, permitiram um 

diálogo, para outras realidades que a teoria nem sempre consegue evidenciar. 

O aprofundamento da revisão teórica, associado aos dados de fonte secundária 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto Mauro 

Borges (IMB); Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Atlas Brasil; Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). Os dados quantitativos auxiliam no diagnóstico 

acerca dos baixos investimentos destinados ao PTC do Vale do Paranã, conforme algumas 

dimensões da análise. Contudo, os melindres e particularidades do cotidiano que se encontram 

cristalizados na realidade local, somente puderam ser averiguados com a pesquisa de campo, 

por meio da observação-participante, que permitiu desvelar nas narrativas (incluindo os 

momentos de “silêncio-revelador” dos interlocutores). Outrossim, salienta-se que a agenda 

pautada, não se esgota nesta pesquisa, tampouco se apresenta desatualizada no atual cenário 

político e social do país. Deste modo, se faz necessário iniciar com uma análise do processo de 

ocupação e produção do território goiano. 
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2. TERRITÓRIO E OCUPAÇÃO DE GOIÁS: COMPREENDENDO O ORDENAMENTO 

ESPACIAL 

 

Luta, Vida se faz Lutando 

A alma geme de dor... 

Ela sente a luta, a dor de quem só clama por justiça 

O lar, a família, o direito de ter e viver sua vida! 

A história se repete e entristece... 

Quantos homens, mulheres, jovens, crianças, de todos os povos perderam suas vidas 

ceifadas, em prol da ganância do poder, pelo dinheiro? 

Quantos Josimos, Dorothys, Emanuelys, quantos mais precisam morrer? 

Todos queremos viver, e viver plenamente... 

Por que o fruto da justiça, precisar vir da morte? 

Qual foi o exemplo vivido? Que hoje é símbolo de muitos, que atiram a pedra? 

A Cruz! 

O que significa a cruz? 

Dor, sofrimento, mas antes de tudo, compromisso... 

Compromisso com as viúvas, com os pobres, com os que sofrem! 

Qual a dificuldade de você que se diz cristão, ver esse Cristo no seu irmão? Sentir sua dor, 

sentir seus sonhos... 

Qual a dificuldade de ver no outro, o seu reflexo, seus medos, alegrias? 

Por isso, hoje presenciamos a história voltar a se repetir... 

Em nome do egoísmo, do medo da partilha na comunhão, veremos novamente a barbárie...  

O sangue... que será lavado pelo clamor e aplauso de uma sociedade, que foi gestada no 

interesse particular e vive plenamente seu egoísmo! 

Mas, a Cruz, ah! A Cruz, nunca foi para os covardes! 

Esses agem como Judas, tem preço, são pagos, um saco de moedinhas é suficiente... 

E você, onde irá se posicionar? 

A fé é algo concreto... 

  Ludimila Lelis 

 

2.1 TERRITÓRIO: CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

O estudo e conceitos elaborados por Santos (2012) para definir o espaço ficam 

parcialmente negligenciados, pois as concepções desses novos instrumentos de ação 

governamental consideram parte e não o todo proposto pelo autor, que poderia de fato garantir 

uma maior autonomia dos beneficiários específicos, mas também de toda sociedade que 

compõe o Espaço. 

Entender a sociedade é um dos objetos de estudo da Geografia, partindo da 

totalidade que ocorre no espaço, logo compreender como se dá o processo das relações, entre 

homem, natureza e como isso reverberará na dinâmica da sociedade, é uma dedicação que 

perpassa a atualidade por grande parte de pesquisadores que buscam por meio da 
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interdisciplinaridade ter uma visão mais holística e contribuir de forma menos isolada para esses 

conhecimentos, sem poder omitir os riscos que esse mesmo processo pode trazer. (SANTOS, 

2012). 

Dentro de uma gama de instrumentos utilizados pelo Estado, para gerir e conduzir 

as relações sociais existentes em sua nação, as políticas públicas funcionam para garantir que 

as decisões políticas que estão de forma concreta e simbólica, sejam efetivadas. (SECCHI, 

2010). 

Partindo dessa realidade, o Estado brasileiro, a partir da ascensão do Partido dos 

Trabalhadores ao poder em 2003, implementou um programa que visa promover o 

desenvolvimento de regiões com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) muitos baixos. 

Assim, foi criado o Programa Territórios Rurais em 2004, ancorado no paradigma do DTR – 

Desenvolvimento Territorial Rural, que posteriormente foi aprimorado e subdivido em outros 

programas complementares, tais como o PTC – Programa de Territórios da Cidadania, que 

integraram o campo e a cidade em seu objetivo alvo. 

A categoria território utilizada pelo governo federal, notadamente visa reduzir a 

totalidade do espaço às relações que se dão numa localidade específica. Promovendo a divisão 

do Estado para que se possam controlar todos os processos sociais, econômicos, político-

institucional existentes, sendo assim é necessário pensar o espaço como um processo contínuo 

permanente e não isolado num sistema fechado. (MASSEY, 2009) 

Assim entender o espaço e como objeto de estudo e pesquisa é fundamental para 

que: 

A interpretação do espaço e sua gênese ou seu funcionamento e sua evolução depende 

de como façamos antes a correta definição de suas categorias analíticas, sem a qual 

estaríamos impossibilitados de desmembrar o todo através de um processo de análise, 

para reconstruí-lo depois por meio de um processo síntese. (SANTOS, p.147, 2012) 

 

Essa dialética, não pode negar a necessidade de se perceber enquanto ser social, 

nessas interações. Sendo assim a realidade dada deve ser ponto de partida, para que a sociedade 

seja sempre melhor estudada e sua interdisciplinaridade não seja negligenciada. 

Nessa perspectiva o mundo social, compreendido a partir da perspectiva de 

Bourdieu, contempla a reflexão praxiológica, que será a que melhor aproxima à objetivação 

científica: 

[...] ele é o produto da dupla translação teórica: ele opera, com efeito, uma nova 

inversão da problemática que a ciência objetiva do mundo social, como sistema de 

relações objetivas e independente das consciências e das vontades individuais, 

constituiu, ao colocar ela mesma as questões que a experiência primeira e analise 

fenomenológica dessa experiência tendiam a excluir. (BOURDIEU, 1983, p.47). 
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Desse modo, as relações de poder que se dão no interior do espaço, fazem parte de 

um campo simbólico que é composto por estruturas, habitus e práticas, que não pode ser 

ignorado como dialeticamente se relacionam. 

Isto pode ser notado também, quando se observa que a realidade brasileira 

contemporânea tem traços ainda de um Brasil Colônia, que não pensa numa soberania nacional 

para promover o desenvolvimento, conservando ações que são similares as de séculos passados, 

tanto na política, no social e no econômico. (MARTINS, 1999).  Réclus (1985) faz análise 

semelhante para ao tratar dos mecanismos de dominação. 

Desse modo para Réclus (1985), o estudo geográfico deve estar interligado tanto 

com as questões naturais, como as sociais, para que a unidade na geografia não custasse à 

especialização vista atualmente, provocada pela divisão massiva da geografia em várias 

ciências.  

Quando se estuda como o pensamento geográfico se constituiu e como se 

consolidou ao longo do século 20, percebe notadamente a influência externa para balizar 

grandes pensadores da Geografia, que sempre estiveram ligados ao Estado, para constituir e 

viabilizar suas pesquisas, assim como também foram utilizados pelo governo para os interesses 

específicos de cada época (OSÓRIO, 1999). 

A geografia política percebe que fora sempre preocupações de alguns geógrafos, 

aparecendo de forma mais direta ou de forma mais sutil, diante dos processos que a sociedade 

passa ao longo dos séculos. As relações de poder que ocorrem dentro do espaço constituem o 

território tornando-o um campo de poder, assim para Raffestin, “o território se apoia no espaço, 

mas não é o espaço. ” 

E afirma ainda: 

De acordo com a nossa perspectiva, a territorialidade adquire um valor bem 

particular, pois reflete a multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos 

membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens “vivem”, 

ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio 

de um sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. (RAFFESTIN, 1993, 

p.158). 

 

Desse modo o que foi observado em Santos (2012), o Estado tenta promover 

“estímulos regionais” a fim de dar respostas para um contexto nacional, no caso específico, 

buscando fortalecer a autonomia local, de uma dada região, mas por conta de como foi 

teoricamente conceituado o território em Raffestin (1993), a categoria é utilizada para definir o 

espaço, a região baseada nas relações de poder. 
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O espaço não pode ser considerado algo isolado e fora das instâncias sociais, que 

não possui uma dinâmica, pois: 

 

A estrutura espacial, isto é, o espaço organizado pelo homem é, como as demais 

estruturas sociais, uma estrutura subordinada-subordinante. E como as outras 

instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa 

autonomia que se manifesta por meio de leis próprias, específicas de sua própria 

evolução. (SANTOS, 2012, p.181) 

 

Nesse viés, a utilização e apropriação de modelos de desenvolvimento utilizados na 

Europa em países como França, Itália, que possuem outro nível de formação econômica e 

realidade social, para valorizar uma região por meio das relações existentes, teorizadas por 

Raffestin (1993), foram aplicadas e implantadas, sem considerar a realidade e formação social 

brasileira, visando somente dar um novo viés a políticas públicas consideradas setoriais. 

De todo modo como sua especificidade é dinâmica, o espaço não pode ser reduzido 

e absorvido de forma singular por ações governamentais, sem conceber como é categorizado 

teoricamente, buscando reduzi-lo a uma mera nomenclatura que designará uma política pública. 

Como afirma Santos (2012), o Estado não é passivo, ao conduzir suas normas, leis e diretrizes, 

o que é utilizado externamente, “ele o deforma, modificando sua importância, sua direção, e 

mesmo, sua natureza”.1 

Desse modo a aplicação da categoria território para que a política pública rural 

ultrapasse um viés setorial, que anteriormente não existia tem como princípio: 

 

[...] é provável que estes programas mostrem (e não só aos europeus, conforme 

procuro mostrar em trabalhos recentes) o conteúdo do que serão as políticas agrícolas 

do Século XXI: muito mais voltadas à valorização dos territórios, à preservação do 

tecido social do meio rural, ao fortalecimento do caráter múltiplo das atividades que 

se desenvolvem no campo, do que à sustentação dos preços e das rendas de um certo 

setor. O caráter profético destas iniciativas, entretanto, não pode escamotear a 

distância entre a situação atual e os horizontes para os quais elas apontam. 

(ABRAMOVAY, p.6,1999). 

 

Buscar entender a totalidade, a formação social, para que se possa renovar a 

geografia é de grande importância, e compreender que tudo irá ocorrer no espaço é fundamental 

para que conceitos que são distintos não levem a redução apenas de erros de interpretações ou 

intencionalidades. 

A utilização de conceitos da Geografia para fins de planejamento, por parte do 

Estado, defendida por Santos (2012, p.101), mostra quão perigoso foi e como ela foi utilizada 

somente para “planificar” e não como “guia” nesse processo. 
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Assim a interdisciplinaridade buscada atualmente pela ciência tem um papel 

fundamental, para que o conhecimento e a contribuição de cada disciplina possam ser utilizados 

em seu melhor para que a sociedade possa de fato ter mais autonomia e por conseguinte cada 

área deixará de “falar para si” em caixinhas do saber, que pouco ajuda. 

Para Fernandes (2009) o território é compreendido somente a partir de uma análise 

que contemple a totalidade, partindo do pressuposto que: 

 

Reafirmamos, o território é uma totalidade mas não é uno. Conceber o território como 

uno é compreendê-lo apenas o espaço de governança, que é um tipo de território e 

ignorar os outros tipos de territórios. Mais uma vez é importante lembrar que 

compreender o território como totalidade é fundamental para se entender sua 

multidimensionalidade e sua multiterritorialidade. Enfatizamos que todas as unidades 

territoriais formam totalidades por conterem em si todas as dimensões do 

desenvolvimento: política, econômica, social, cultural e ambiental. Como os 

territórios são criações sociais, temos vários tipos de territórios, que estão em 

constante conflitualidade (FERNANDES, 2009, p.8). 

 

 

Assim, a compreensão de como o conceito Território, é construído por diversos 

autores da Geografia, é fundamental para compreender, como será capturado pelo Estado, por 

meio de políticas públicas, que visam estrategicamente o desenvolvimento rural brasileiro. Por 

conseguinte, essa conceituação teórica, não é contemplada ao formular e constituir a 

implementação da ação efetiva, pois negligencia a conflitividade, que traço marcante no 

território.   

Essa multidimensionalidade e multiterritorialidade, evidencia que o território é 

fragmentado, porém, essa fragmentação, segundo Fernandes (2009) negligenciada, para que o 

desenvolvimento seja pensado e formulado, pois atualmente o desconsidera e o reduz a 

similaridade de microrregiões, tornando-o somente um instrumento, sem considerar o 

significado que o conceito possui. 
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Figura 1 – Tipologias do conceito território  

 

 

f 
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Fonte: FERNANDES, Bernardo M. 2009. 

Org.: A autora. 

 

No tange método e metodologia, cada ciência busca sua epistemologia e como esse 

processo pode reverberar em novos conhecimentos, para além do que se é replicado por 

décadas. Desse modo a análise do conceito de território, possibilitou a clareza, na compreensão 

de aspectos basilares apresentados na figura 1. 

Desse modo, a construção da Geografia da modernidade, deve perpassar o 

pensamento clássico, sem negá-lo, mas avançar para realidade que está posta para a sociedade. 

A partir do contexto histórico, propiciar que os novos pensadores possam construir novos 

paradigmas e permitir o aprimoramento da sociedade e sua plenitude; sem que seus conceitos 

sejam confundidos e deturpados. 
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2.2 A OCUPAÇAO EM GOIÁS, UM RECORTE DO NORDESTE GOIANO 

 

O Cerrado é um bioma, que por muito tempo foi considerado lugar de gente arcaica, 

de solo pobre de nutrientes, de vegetação, de economia para suprir somente as pequenas vilas, 

cidades; que lhe conferiu um certo desprezo e engendrou um desenvolvimento conservador. 

Mendoça; Pelá (2010, p. 53) afirmam: 

 

A predicação negativa sobre o Cerrado e suas gentes foi construída pelo imaginário 

economicista, em que este apareceria como um bioma pobre e improdutivo que se 

caracterizava por uma ocupação onde se desenvolvia, basicamente, pecuária extensiva 

aliada à agricultura de subsistência. Esse construto sociocultural permitiu as condições 

materiais e imateriais à ocupação moderna, racional e indiscriminada, ocasionando 

uma degradação social e ambiental sem precedentes.  

 

Assim a ocupação iniciada, para a transformação da natureza para matéria prima 

para exploração, e acumulação do lucro, torna o homem fator principal que causará mudanças 

contínuas e cumulativas através de sua ação (SANTOS, 2008). No Cerrado tal processo ocorre 

massivamente por conta de sua posição estratégica diante da dimensão territorial do Brasil e de 

suas “potencialidades” ao processo de mecanização agrícola pela sua topografia plana e a 

disponibilidade hídrica. 

A relações tanto de trabalho, como de produção ao longo desse processo ganham 

novas faces e renovações por meio do processo de globalização, que promove uma busca 

acelerada por métodos cada vez mais técnicos e uniformes. Em Goiás tal processo ocorrerá de 

forma espacialmente distinta, por conta do seu histórico de formação territorial. 

Desse modo, analisaremos como o processo histórico da ocupação do bioma 

Cerrado, ocorreu em Goiás e na região nordeste do estado, fronteiriço com os estados da Bahia 

e Minas Gerais, por meio da ação planejada do Estado em conjunto com as oligarquias rurais. 

E finalmente, analisar como o Estado atualmente, por intermédio das políticas públicas de 

promoção social e desenvolvimento econômico, contribui para uma nova face da disputa do 

Cerrado na região nordeste de Goiás, mais precisamente no Vão do Paranã, denominado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, como Território de Cidadania Vale do Paranã. 

O processo de ocupação em Goiás ocorreu inicialmente a partir das relações de 

exploração de minérios (ouro) e também pecuária, que intensificou com o comércio promovidos 

por estas atividades (ESTEVAM, 2008). Assim a intensa atividade de tropeiros que traziam 

boiadas e levavam as riquezas do Sertão de Ouro Fino, fundado em 1727 e ficava localizado na 

região da cidade de Goiás, até o Oeste de Minas Gerais, ajudou a promover a ocupação 
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territorial do estado, além de contribuir com uma riqueza de elementos que definem a cultura 

do sertanejo. 

Nesse processo surgiram os primeiros povoamentos, as primeiras vilas, que 

posteriormente se tornaram cidades, que tinham uma dinâmica voltada ao comércio dos 

minérios e da pecuária extensiva que intensificou com a decadência da exploração aurífera. 

Nesse período do século XVIII os povoamentos de maior destaque são os de São Vicente do 

Araguaia, Pedro Afonso e Piabanha, ambos atualmente no Tocantins; Abadiânia, Bela Vista de 

Goiás, Capela dos Correias, atualmente Orizona, Santa Rita do Pontal, Corumbaíba, Pouso 

Alto, Porto de Santa Rita, Abadia do Paranaíba, São Sebastião da Pimenta. (MENDES, 

FERREIRA, 2012). 

A decadência da exploração do ouro, a economia baseada exclusivamente na 

pecuária extensiva, favorece no final do século XIX a mudança da capital Vila Boa para a região 

mais centralizada de Goiás, surgindo a nova capital Goiânia; que junto com outros fatores como 

a estrada de Ferro Mogiana, a Marcha para Oeste, dão um novo significado para a ocupação em 

Goiás (CHAVEIRO, 2010). 

Nessa perspectiva o Cerrado ganha um novo papel no cenário econômico vigente à 

época, que permitirá com os avanços tecnológicos voltados para agricultura, uma nova fase na 

ocupação e uso do Cerrado, por meio da Revolução Verde, período que ficará conhecido como 

“modernização conservadora”; pelo modo como se deu sua implantação, uma vez que não 

houve ruptura com a questão agrária e contou com a participação do Estado e das oligarquias 

que existiam desde o período das sesmarias. 

Assim ao citar Miziara (2006), Chaveiro (2010), aponta que nesse processo, houve 

uma diversidade na expansão de fronteiras no Cerrado, especialmente em Goiás, afirmando que 

foram cinco etapas totais. Cada etapa, exemplifica como cada uma contribuiu para uma 

ocupação distinta no Estado Goiano.  

A investida de capital estrangeiro com interesse e apoio do Estado Brasileiro e Goiano, 

oligarquias locais permitiu uma ação planejada para a ocupação do Cerrado, visando um projeto 

desenvolvimentista político e ideológico, com várias frentes de atuação tais como a criação do 

PND I (1972), PND II (1975), ACAR (1948), IPEA (1960), SUDECO (1967), PIN (1970), 

PRODO-OESTE (1971), EMBRAPA (1973), PRODECER (1970), (CHAVEIRO, 2010). 

Essa ação conjunta, permitiu ao longo dos anos uma profunda transformação no 

Cerrado, tanto em Goiás, como nos demais estados que o bioma é encontrado, permitiu que o 

mesmo fosse estrategicamente alvo de políticas de governo, que visavam consolidar um novo 
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modelo de desenvolvimento, uma vez que a posição centralizada do bioma, o tornava central 

nesse processo. 

Diante disso, observa-se na Tabela 1, como toda essa ação conjunta em prol de uma 

modernização agrícola implantada em Goiás, ao longo dos anos promoveu o êxodo rural, e sua 

concepção ideológica de busca da terra prometida; compreendemos esse processo como 

expulsão do camponês do rural, e acentuou a urbanização em Goiás, seguindo a mesma 

tendência regional e nacional. 

 

Tabela 1 – População por situação de domicílio (1950-2012) – Em mil   

ANO  GOIÁS CENTRO-OESTE BRASIL 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1950 246 969 423 1.313 18.783 33.162 

1960 575 1.338 1.007 1.936 31.303 38.767 

1970 1.237 1.702 2.437 2.636 52.085 41.054 

1980 2.401 1.459 5.114 2.431 80.437 38.574 

1991 3.248 771 7.663 1.764 110.991 35.834 

2000 4.397 607 10.093 1.544 137.954 31.845 

2010 5.421 583 12.483 1.575 160.926 29.830 

2012 5.765 530 13.307 1.458 167.015 29.862 

Fonte: IMB, 2013. 

 

Por conseguinte, os conflitos e disputas são observadas tanto no rural como no 

urbano, ao longo da ocupação do Cerrado em Goiás, geraram distorções socioeconômicas que 

afetam diretamente todo povo goiano. Altos índices de urbanização em regiões centralizadas e 

em regiões consideradas prioritárias durante a modernização conservadora; esvaziamento do 

rural em favor da concentração de terras para produção agrícola baseada na revolução verde.  

 

Um paradoxo ressalta desse agenciamento ideológico: o Cerrado torna-se marca no 

momento que é marcado por grandes desigualdades sociais e por grandes problemas 

ambientais. Mais que um paradoxo, de fato, é uma contradição essencial: o mesmo 

modelo econômico que transformou o Cerrado numa ponte de riqueza para alguns 

atores, destruiu componentes de seu Bioma e de seus ecossistemas. E repercutiu 

decisivamente nos saberes, nos modos de vida, nas atividades festivas e na 

subjetividade do sujeito (CHAVEIRO, CALAÇA, 2012, p.204) 

 

O processo de ocupação no nordeste de Goiás, mais precisamente na região 

conhecida como Vale do Paranã que faz fronteira com os estados da Bahia e Minas Gerais, 

ocorreu por volta do início do século 18, basicamente pautada na exploração do ouro e do couro 
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posteriormente, surgindo os primeiros povoamentos nas cidades de Flores de Goiás e São 

Domingos, oriundos principalmente do Nordeste, com maior participação dos baianos. Esses 

primeiros núcleos formam os responsáveis principalmente pela exploração aurífera da região, 

com o esgotamento, assim como nos demais centros de Goiás, a pecuária será a base econômica 

principal, na região denominada ciclo do couro, que possibilita o surgimento das demais 

cidades, com o desmembramento das mais antigas (VIEIRA, 2015). 

Desse modo, o trabalho de Barreira(1997), é rico ao analisar como essa ocupação 

ocorre, em cada época, desde o século 18 até o século 20, apontando as dificuldades a partir 

dos escassos registros históricos da região, e ressaltando também casa fase econômica da região, 

desde do ciclo do ouro, a exploração da madeira de lei, até a pecuária ainda praticada, onde os 

fatores naturais e a geografia do Vale do Paranã, permitiram esse cenário, como o da produção 

econômica, mais viável.  

Nesse período o Vale do Paranã, praticamente não possuía relações comerciais com 

o sul do estado de Goiás, assim as relações comerciais se davam basicamente com a Bahia 

(Correntina) e Minas Gerais (Januária) por meio dos tropeiros; com a transferência da capital 

para Goiânia, tem-se uma nova possibilidade com a abertura da estrada que liga Posse-Formosa 

(BR-020) -Anápolis-Goiânia (BR-060), que iniciava o fim do isolamento da região. 

Assim como em outras regiões do estado de Goiás, o nordeste goiano foi 

contemplando com a intervenção do Estado, que a partir de políticas públicas, buscou dinamizar 

a partir das necessidades de expansão do desenvolvimento, que impulsionaria a busca de outra 

fronteira. Assim, a ação conjunta permeou ações do governo do estado e governo federal, por 

meio dos Plano de Desenvolvimento do Nordeste de Goiás – PRONOR, Nordeste Meridional, 

Projeto Geoambiental e Agroecológico do Estado de Goiás – Região Nordeste, Planejamento 

do Desenvolvimento Regional do Nordeste – PRONORDESTE, Programa Polocentro 

(BARREIRA, 1997). 

A questão fundiária sempre foi um grande problema na região, haja vista que no 

processo de ocupação, vários grileiros se valeram dessa lacuna, para atuar no processo de 

aquisição de terras na região; o Estado até meados da década de 1970, não considerava a região 

prioritária para desenvolvimento econômico, situação que ganhou novos interesses com a 

construção de Brasília e da BR-020, que proporcionou o avanço da fronteira agrícola para 

alguns municípios da região e do Oeste Baiano, com a vinda dos “sulistas” (VIEIRA, 2015). 

Com essa nova conjuntura, a cadeia produtiva da região terá novos componentes, 

além da pecuária extensiva e agricultura para consumo local. A extração de madeira que em 

outro período foi utilizada para abertura de pastos, ganha um novo papel com a chegada da soja, 



35 

 

 

e outras culturas agrícolas, uma vez que o pacote tecnológico colocará por fim as limitações 

físico-químicas do solo, assim como ocorrera nas demais regiões de Goiás.  

Desta forma, sua estruturação ganha um novo foco por parte do Estado, que com as 

mudanças ocorridas no ordenamento do território, provocado pela construção de Brasília, no 

século 20. Quando se analisa o processo de ocupação da região ao longo das décadas, observa-

se que a tendência vista no país e no estado de Goiás é semelhante, com ocorrência de um 

intenso processo de migração rural e aumento da população urbana em menor grau, mas similar, 

conforme pode ser observado na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Dinâmica Demográfica Vale do Paranã (1991, 2000, 2010) 

 

Ano 

Vale do Paranã 

Urbana Rural Total 

1991 43.418 42.239 85.657 

2000 56.754 35.222 91.976 

2010 69.222 38.089 107.311 
  Fonte: Atlas Brasil, 2015. 

 

A população da microrregião Vão do Paranã, no contexto de participação em Goiás, 

é relativamente baixa, assim como também suas atividades produtivas estão ligadas 

basicamente ao setor agropecuário, comércio e serviços (IMB, 2013), com municípios de 

pequeno porte e crescimento intermediário, municípios de pequeno porte com crescimento 

dinâmico, municípios de médio porte com crescimento dinâmico (IMB, 2012). 

As desigualdades existentes nas diversas regiões do território brasileiro, evidenciam 

como o Estado, elabora e executa sua ação, por meio de políticas públicas. A ocupação do 

nordeste goiano, com recorte no Vale do Paranã, não difere desse modelo. Que privilegia 

algumas localidades em detrimento de outras, a partir do viés do desenvolvimento econômico 

pautado no interesse do capital. Assim, observamos que o Estado por essência retroalimenta as 

desigualdades a partir dos interesses dos grupos hegemônicos.  

De acordo com o Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2006, a agricultura familiar é responsável pela produção de 

aproximadamente 70% dos alimentos que o brasileiro consome. Contando com 4.367.902 

estabelecimentos da agricultura familiar que representam 84,4% do total de 5.175.489 

estabelecimentos. Porém, ocupam apenas 24,3% da área total dos estabelecimentos 

agropecuários. Mesmo assim, responde por 38% do valor da produção, o que corresponde ao 

valor de R$ 677,00 por hectare/ano. (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009). Estes 

dados oficiais fornecidos pelo IBGE apontam um grupo social e produtivo muito heterogêneo, 
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o que dificulta a aplicação de políticas públicas que consigam atender suas demandas, mas que, 

tem um grande potencial de geração de emprego, renda, além de garantir a segurança alimentar. 

Para incrementar o desenvolvimento da agricultura familiar, várias políticas 

públicas foram criadas com o objetivo de desenvolver a produção e gerar renda, emprego e 

segurança alimentar. O Brasil é um país de dimensões territoriais que o torna heterogêneo e 

com realidades distintas, dentro de um mesmo território ou unidade da federação, ressaltando 

suas desigualdades e fragilidades no aspecto de desenvolvimento econômico e social. Diante 

desta realidade, o Programa Territórios da Cidadania foi criado como uma política pública para 

promoção, integração e desenvolvimento em territórios específicos e promover o 

desenvolvimento local. (BRASIL, 2015). 

Objetivando a participação de diversos atores sociais, que compõem instâncias 

gestoras nos três níveis, federal, estadual e municipal (CARVALHO; DAVID, 2011) para êxito 

da promoção do combate à pobreza e desigualdades sociais, existentes em regiões consideradas 

com índice de Desenvolvimento Humanos muito baixos, buscando a ação conjunta das 

administrações nacionais, estaduais, locais e da sociedade civil. 

O estado de Goiás possui atualmente 4 (quatro) Territórios da Cidadania, quais 

sejam: Território das Águas Emendadas – DF/GO/MG que abrange três estados numa área de 

37.721,70Km²; Território Chapada dos Veadeiros que abrange uma área de 21.475,60KM²; 

Território Vale do Paranã que abrange uma área de 17.452,90Km²; Território Vale do Rio 

Vermelho que abrange uma área de 12.040,50Km². Nestes territórios as principais 

características em comum são o baixo Índice de Desenvolvimento Humano/IDH, que os tornam 

específicos dentro uma heterogeneidade de desenvolvimento em Goiás. Neste sentido, o 

objetivo é promover uma integração de ações articuladas com órgãos federais, estaduais e 

municipais voltadas para a indução do desenvolvimento local contínuo e integrado.  

O Território de Cidadania Vale do Paranã - TCVP, foi criado em 2008 e abrange 

uma área de 17.452,90 Km² e é composto por 12 municípios: Sítio d’Abadia, Alvorada do 

Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, 

Iaciara, Mambaí, Posse, São Domingos e Simolândia. A população total do território é de 

107.311 habitantes, dos quais 38.089 vivem na área rural, o que corresponde a 35,49% do total. 

Possui 5.787 agricultores familiares, 3.389 famílias assentadas e 1 comunidade quilombola. Seu 

IDH médio é 0,67. (BRASIL, 2015). 

O Vale do Paranã participa com 0,72% na formação do PIB estadual. Os municípios 

com os maiores PIB’s foram: Posse, Flores de Goiás, Iaciara e São Domingos. Em relação ao 

valor adicionado dos setores, verificou-se que a Agropecuária foi a atividade mais concentrada 
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entre os setores. Os cinco maiores municípios contribuíram com 73,12% para a formação do 

Valor Anual (VA). Os municípios com maior relevância produtiva no setor foram: Posse, 

Iaciara, Flores de Goiás, Alvorada do Norte e São Domingos, sendo que a produção de arroz, 

milho, soja, produção vegetal, criação de bovinos, suínos, foram as atividades que mais 

contribuíram para o ganho de valor adicionado. O índice de Gini que analisa a concentração de 

renda, diferente do IDH que analisa o desenvolvimento humano, com uma gama de variáveis; 

para o Valor Agregado da Indústria foi de 0,41 em 2011, indicando que houve redução do nível 

de concentração no período analisado, já que em 2002 era de 0,45. Para o setor de Serviços, os 

municípios que se destacaram foram Posse, Mambaí, Iaciara e Alvorada do Norte. O perfil 

produtivo da microrregião do Vão do Paranã está centrado basicamente no setor de Serviços 

(60,9%), sendo a administração pública responsável por metade da renda gerada na 

microrregião. (Instituto Mauro Borges,2013). 

Na figura 2, podemos visualizar o índice de Gini detalhado por município do 

Território de Cidadania Vale do Paranã, onde notamos a pouca variabilidade dos dados, com 

variação acentuada, somente nos municípios de Buritinópolis e Simolândia, no recorte temporal 

analisado. Deste modo o índice de Gini, nos apresenta um alto grau de desigualdade social, haja 

vista que todos os municípios possuem seus dados bem próximos a 1, que evidenciam a 

concentração de renda latente. 

Figura 2 –Índice de Gini/Vale do Paranã (1991, 2000, 2010)

 

Fonte: Atlas, 2016. 

O espaço é composto por uma totalidade que considera os aspectos físicos e a 

relações sociais que se realizam (SANTOS, 1992), assim para compreender os processos que 

ocorrem e como se dão, não pode negar o espaço como suporte e seus elementos. Sendo 

necessário não excluir as variáveis que o compõem, haja vista que o movimento é dialético. 
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A concepção de Raffestin (1993[1980]) sobre o território e territorialidade é 

processual, relacional e múltipla, fomentando a elaboração de ideias em favor da organização 

política e do desenvolvimento local. Assim as relações de poder são multidimensionais e 

efetivam malhas, nós e redes; capacitando a valorização dos atores e recursos de uma 

localidade, com ações de inclusão e não exclusão. 

A territorialidade corresponde ao controle sobre uma área ou espaço; é uma 

estratégia para influenciar ou controlar recursos, fenômenos, relações e pessoas e está 

intimamente relacionada ao modo como as pessoas usam a terra, organizam o espaço e dão 

significado ao lugar. Sendo onde o poder local expressa de forma nítida o controle social, onde 

há sobreposição de controle, sendo assim uma forma de controle do espaço. Todavia, as 

políticas públicas podem contribuir na construção de territórios que por sua vez, podem estar 

em disputa contínua entre os paradigmas do capitalismo agrário e da questão agrária, no qual 

pode ser expresso através das relações sociais. (FERNANDES, 2011). 

É oportuno precisar a ordem conceitual e operacional das dimensões do processo 

de implantação para promoção e efetivação de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar a partir do modo como as categorias 

básicas de análise territorial e espacial apresentam-se na formulação da política: espaço 

geográfico, território, cultura, identidade, territorialidade, subsidiariedade e escalada, 

regionalização, territorialização, disparadores da territorialização, complementaridade entre 

regionalização e a territorialização e continuidade entre o espaço e o território (PERICO, 2009). 

As relações de poder que se realizam em âmbito local, não estão restritas àquela 

localidade específica, elas possuem desdobramentos na esfera regional, estadual e federal, pois 

o clientelismo, a cultura do favor, a patronagem perpassam o lugar, sendo uma prática comum 

e arraigada no Brasil (ROMANO, 2009). Assim a ruptura desse modus operandi de fazer 

política é um processo lento e novo na realidade brasileira, uma vez que: 

 

Se as relações de força objectivas tendem a reproduzir-se nas visões do mundo social 

que contribuem para a permanência dessas relações, é porque os princípios 

estruturantes da visão do mundo radicam nas estruturas objectivas do mundo social e 

porque as relações de força estão sempre presentes na consciência em forma de 

categorias de percepção dessas relações. (BOURDIEU, 2010, p-142) 

 

Para Romano (2009) no que tange aos estudos sobre políticas públicas, seu 

monitoramento e avaliação são recentes, e buscam modelos que são utilizados em outras 

localidades mundiais, como Europa, Estados Unidos que possuem contextos sociais e históricos 

distintos da realidade brasileira, pois aqui é incipiente ficando restritos a estudos setoriais e por 
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disciplinas. Ao entender essas redes pessoais, sociais e políticas, elucidam que a formação do 

Brasil contemporâneo, não rompeu com a realidade histórica e social dos primórdios da 

Colônia.  

Assim todo o funcionamento pela administração pública municipal, não está 

dissociado dos interesses do Estado e da Federação. Sendo legitimado nas ações dos entes que 

compõem o aparato Estatal, tornando-o um braço da elite brasileira que sempre esteve no poder, 

desde o Brasil Colônia. As disputas no seio da sociedade, em diversos contextos históricos que 

o país viveu, permitiram engendrar políticas públicas que foram abandonadas, retomadas e 

melhoradas ao longo dos mais de quinhentos anos de Brasil. 

A expansão da fronteira agrícola que se renova, ao adentrar o Cerrado ainda 

existente no atualmente MATOPIBA que correspondem aos estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia, oficializado pelo Decreto 8.447, de 06 de maio de 2015; que faz fronteira com a 

microrregião Vão do Paranã, conhecida pelo MDA como Território de Cidadania Vale do 

Paranã, ganha novos elementos na ocupação e uso, levando o Cerrado a ser disputado por 

grupos sociais, políticos e ideologias (MENDONÇA, 2010). 

Essa nova reconfiguração mostra que o capital se move, de acordo com interesses, 

que torna a questão prioritária ou não do chamado desenvolvimento, somente uma questão 

geopolítica, uma vez a globalização engendram conflitos, já que não se busca unir e sim uma 

unificação (SANTOS, 2008), pois a busca somente do mercado, que é mundial. Desse modo as 

ações dos poderes locais, não estão dissociadas do que é traçado e planejado em outras esferas 

administrativas para região que é alvo da chamada modernização agrícola de forma mais 

incisiva. 

Notadamente ao longo do processo histórico de ocupação e formação do território 

do Nordeste Goiano (com vinte municípios, sendo doze do Vale do Paranã) acrescido do Oeste 

Baiano (com trinta e cinco municípios) com o qual faz fronteira; ambos tiveram um papel de 

reserva de espaço (OLIVEIRA, 2015) para utilização riquezas e natureza no futuro, de acordo 

com interesse político e econômico. Uma vez que ambas até meados da década 1970, possuíam 

uma atividade agropecuária voltada para o mercado local. 

Segundo dados da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – AIBA, o oeste 

baiano tem hoje sua produção agrícola baseada na soja, milho, algodão, café, arroz, feijão e 

fruticultura, estes últimos com uma redução da área plantada; define ainda o Oeste Baiano 

como: 

Duas áreas de características fundiárias distintas compõem a região Oeste da Bahia. 

São elas o “vale” e o “cerrado”. A região do vale margeia o Rio Grande e tem 

topografia variada, com depressões e saliências. Lá, predomina a agricultura de 
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subsistência. As atividades mais tradicionais são mandioca, milho, arroz, feijão e 

pecuária. Já no cerrado, área plana e, portanto, favorável à mecanização, desenvolveu-

se o principal pólo agrícola da Bahia. O perfil produtivo do Cerrado é de agricultura 

empresarial e intensiva. Destacam-se os cultivos de soja, algodão, milho e café. A 

região de Cerrado limita-se a Oeste com os estados de Goiás e Tocantins, e 

compreende os municípios de Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Luís 

Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desidério, Correntina, Jaborandi, Cocos e 

Baianópolis. Os índices pluviométricos também contribuem para a definição dos 

limites territoriais indicados às grandes culturas. Com estação de chuva bem definida, 

esse trecho de grandes extensões propiciou o desenvolvimento de variadas atividades 

agropecuárias, hoje consolidadas. Atualmente, abrem-se novas frentes de 

possibilidades para a introdução de culturas diferentes. Índices pluviométricos de até 

1.800 mm e demais condições de clima e solos favoráveis, contribuem para o sucesso 

do agronegócio na região. (AIBA, 2016) 

 

Os dados a seguir evidenciam o discurso apresentado pelo agronegócio (capital 

agroindustrial associado à grande propriedade fundiária) da região, onde pode se notar o 

aumento expressivo da produção das commodities prioritárias para compor a balança comercial, 

ao longo desse modelo que busca a especialização primária para recompor o saldo comercial, 

amparada por políticas de Estado massivas para o setor (DELGADO, 2010). 

 

Tabela 3 – Evolução produção algodão/oeste baiano (1995-2010) 

 

Safra 

(mil ha) 

Área 

(mil t) 

Capulho 

(@/ha) 

Prod. 

(mil t) 

Pluma 

(mil t) 

Caroço 

1995/96 2,4 5,4 150 2,1 2,9 

1996/97 5,0 12,8 171 5,0 6,9 

1997/98 8,0 21,6 180 8,4 11,7 

1998/99 13,0 35,1 180 13,7 19,0 

1999/00 40,4 121,0 200 47,2 65,3 

2000/01 45,2 170,0 251 66,3 91,8 

2001/02 56,6 161,7 190 63,1 87,3 

2002/03 66,8 241,9 241 94,3 130,6 

2003/04 163,5 625,5 255 243,9 337,8 

2004/05 209,6 807,3 257 314,8 435,9 

2005/06 216,3 744,4 229 290,3 402,0 

2006/07 276,8 1.099,1 265 428,6 593,5 

2007/08 293,4 1.188,4 270 470,6 641,7 

2008/09 261,7 863,5 220 341,9 466,3 

2009/10 244,9 929,4 253 371,8 501,9 

2010/11 370,8 1.501,7 270 600,7 810,9 

Fonte: AIBA, 2011. 

       

Os dados da tabela 3 nos apresentam a evolução da área plantada, com a produtividade 

alcançada do algodão no Oeste Baiano, que foram obtidos durantes a safras de 1995/96 a 



41 

 

 

2010/11. Notamos que ao analisar o aumento da área plantada, e os dados de produtividade, o 

salto existe, que corrobora para a tese de que para o aumento da produção, no modelo 

tecnológico utilizado pelo Agronegócio é fundamental expandir a área a ser plantada. O que 

como já é afirmado, autores citados como Delgado (2010), a produtividade se dá na expansão 

da área. 

Tabela 4 – Evolução produção soja/oeste baiano (1995-2010) 

 

Safra 

(mil ha) 

Área 

(mil t) 

Produção 

(sc/ha) 

Produtiv. 

(mil t) 

Óleo 

(mil t) 

Farelo 

1995/96 433,2 700,00 26,93 126,0 546,0 

1996/97 456,5 1.013,7 37,01 182,5 790,7 

1997/98 554,0 1.188,9 35,77 214,0 927,3 

1998/99 580,0 1.150,0 33,05 207,0 897,0 

1999/00 628,4 1.512,0 40,10 272,2 1.179,4 

2000/01 690,0 1.550,0 37,44 279,0 1.209,0 

2001/02 800,0 1.464,0 30,50 263,5 1.141,9 

2002/03 850,0 1.555,5 30,50 280,0 1.213,3 

2003/04 820,0 2.361,6 48,00 425,1 1.842,0 

2004/05 870,0 2.505,6 48,00 451,0 1.954,4 

2005/06 870,0 1.983,6 38,00 357,0 1.547,2 

2006/07 850,0 2.295,0 45,00 413,1 1.790,1 

2007/08 935,0 2.838,6 50,60 510,9 2.214,1 

2008/09 982,9 2.506,4 42,50 451,2 1.955,0 

2009/10 1.050,0 3.213,0 51,00 578,3 2.506,1 

2010/11 1.080,0 3.628,8 56,00 653,2 2.830,5 

Fonte: AIBA, 2011. 

 

Na tabela 4 temos os dados referente a produção da soja, contando também com o 

mesmo período de safra de 1995 a 2010. Com dados similares a área plantada e produtividade 

obtida pela quantidade de sacas/ano; encontramos novamente um aumento exponencial a área 

plantada, e produção mantida de forma regular no seu aumento. Corroborando com a tese, que 

o aumento da produção se dá no aumento de área plantada, e não somente as tecnologias 

adotadas, pelo pacote tecnológico, conhecido como Revolução Verde.        

                    

Tabela 5 – Evolução produção milho/oeste baiano (1995-2010) 

 

Safra 

(mil ha) 

Área 

(mil t) 

Produção 

(Sac/ha) 

Produtiv. 

1995/96 65,0 300,0 77 

1996/97 95,0 550,0 96 
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1997/98 70,0 410,0 98 

1998/99 107,6 662,4 103 

1999/00 128,0 700,0 91 

2000/01 178,0 970,0 91 

2001/02 93,0 576,6 103 

2002/03 135,0 791,1 98 

2003/04 180,0 1.144,8 106 

2004/05 129,5 823,6 106 

2005/06 126,0 506,5 67 

2006/07 166,0 1.205,2 121 

2007/08 185,0 1.309,8 118 

2008/09 180,0 1.458,0 135 

2009/10 170,0 1.479,0 145 

2010/11 153,0 1.496,3 163 

Fonte: AIBA, 2011 

 

Outra commodity, muito plantada no oeste baiano é o milho, os dados da tabela 5, 

nos trazem a área plantada e sua produtividade. Notamos como nas outras citadas 

anteriormente, que houve também o aumento de sua área plantada e por consequente sua 

produtividade também, tem dados de aumento que considerando a mesma hipótese, é pela 

expansão que ser tem o aumento da produtividade.  

 

Tabela 6 – Evolução produção café/oeste baiano (1995-2010) 

Safra 

(mil ha) 

Área 

(mil) 

Sacas (60 kg) 

(mil) 

Ton. 

(Sac/ha) 

Produtiv. 

1995/96 1,4 6,7 0,4 4,8 

1996/97 2,2 18,3 1,1 8,3 

1997/98 4,1 55,0 3,3 13,4 

1998/99 6,0 103,3 6,2 17,2 

1999/00 8,3 250,0 15,0 30,1 

2000/01 10,0 383,3 23,0 38,3 

2001/02 13,0 443,3 26,6 34,1 

2002/03 12,8 691,7 41,5 54,0 

2003/04 13,4 668,3 40,1 49,9 

2004/05 13,6 750,0 45,0 55,1 

2005/06 14,3 698,3 41,9 48,8 

2006/07 11,0 314,1 18,8 28,5 

2007/08 12,5 488,3 29,3 39,1 

2008/09 11,7 526,5 31,3 45,0 
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2009/10 12,8 576,0 34,7 45,0 

2010/11 12,8 576,0 34,7 45,0 

Fonte: AIBA, 2011 

 

Outro produto cultivado em menor importância para a matriz (soja, milho, algodão), 

é o café, que teve sua produtividade aumentada na mesma proporção de aumento de área 

plantada, para resultados maiores de produção.  

 

Tabela 7 – Produção algodão/oeste baiano (2015-2016) 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. 

 

Tabela 8 – Produção milho/oeste baiano (2015-2016) 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. 

 

Tabela 9 – Produção soja/oeste baiano (2015-2016) 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. 

 

 

 

 

 

ANO 

Área destinada 

à colheita (Ha) 

 

Área 

colhida 

(Ha) 

 

Quantidade 

produzida (T) 

Rendimento médio da 

produção (Kg/Ha) 

Valor da produção 

(Mil Reais) 

2015 

318.061 

 

318.061 

 

1.189.702 

 

3.740 

 

 

1.768.029,00 

 

2016 

 

270.384 

 

270.384 

 

864.559 

 

3.198 

 

1.179.098,00 

 

ANO 

Área destinada 

à colheita (Ha) 

 

Área 

colhida 

(Ha) 

 

Quantidade 

produzida (T) 

Rendimento médio da 

produção (Kg/Ha) 

Valor da produção 

(Mil Reais) 

2015 
273.891 

 

265.091 

 

1.974.992 

 

7.450 

 

776.883,00 

 

2016 

 

195.287 

 

195.287 

 

1.284.684 

 

6.578 

 

903.079,00 

 

ANO 

Área destinada 

à colheita (Ha) 

 

Área colhida 

(Ha) 

 

Quantidade 

produzida (T) 

Rendimento médio da 

produção (Kg/Ha) 

Valor da produção 

(Mil Reais) 

2015 
1.437.663 

 

1.437.663 

 

4.503.833 

 

3.133 

 

4.442.639,00 

 

2016 

 

1.534.228 

 

1.534.228 

 

3.248.119 

 

2.117 

 

3.486.207,00 
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Tabela 10 – Produção café/oeste baiano (2015-2016) 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. 

 

As tabelas 7, 8, 9 e 10 nos apresentam os dados da produção agrícola municipal 

PAM/IBGE, do oeste baiano nos anos de 2015 e 2016, em a expansão da área está relacionada 

ao aumento da produção conforme dados apresentados também pela AIBA. 

 

Figura 3: Gráfico Área colhida/BA (1990-2016) 

 

Fonte: PMA/IBGE, 2017. 

 

A figura 3, apresenta a evolução em serie dos anos 1990 até o ano de 2016 da área 

colhida duas Commodities, milho e soja no estado da Bahia, esse aumento se dá conforme 

observado em outras tabelas, pelo avanço da fronteira agrícola, conhecida por MATOPIBA, da 

qual o estado faz parte. 

Os dados apresentados, quando comparados com à região onde se localiza o 

Território de Cidadania Vale do Paranã, ao qual faz fronteira, traz à tona como o capital 

atualmente promove a intensificação da produção e produtividade, com essa nova fronteira 

ANO 

Área destinada 

à colheita (Ha) 

 

Área 

colhida 

(Ha) 

 

Quantidade 

produzida (T) 

Rendimento médio da 

produção (Kg/Ha) 

Valor da produção 

(Mil Reais) 

2015 
8.204 

 

8.204 

 

16.2294 

 

1.986 

 

115.831,00 

 

2016 

 

11.335 

 

11.335 

 

11.030 

 

973 

 

83.487 
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agrícola (PELÁ; MENDONÇA, 2010), promovendo a transformação do Cerrado, com adoção 

de uma modernização excessivamente capitalista.  

Essa perspectiva de alteração na dinâmica da ocupação e uso na região, que foi 

considerada isolada por diversos fatores, incluindo o de mercado (BARREIRA, 1997), ocorre 

com o avanço da necessidade de expansão do capitalismo, que busca a alteração 

socioeconômica para que se consolide, a partir da matriz de produção determinada pelas 

commodities que promove uma alteridade na configuração do espaço do nordeste goiano. 

Quando é observado como a ação do homem, em diversas posições políticas e 

estratégicas ao longo da história, notadamente é percebido como sua capacidade de alterar a 

natureza por meio da técnica é a busca da ruptura com o seu entorno (SANTOS, 2008), que o 

torna um agente de transformação geológica, geomorfológica, climática. Assim os efeitos dessa 

ação são cumulativos e contínuos. 

A constituição da sociedade goiana, assim como a brasileira, foi basicamente 

orquestrada pelas elites, que se tornaram Estado, e, por conseguinte souberam fazê-lo parte de 

seus interesses. Quando o Estado, formula políticas públicas que irão atender a uma parcela que 

está fora do sistema de mercado vigente, ele não tentar dar “dignidade” como é o caso da 

elaboração e implantação dos Programas de Território da Cidadania, mas estimular também 

que público se adeque e acesse esse mercado. 

Vemos também uma disputa atual no Estado, por meio de suas ideologias que se 

concretizam nas ações. O Brasil contava até meados de abril de 2016, com dois ministérios 

voltados para a questão rural, que possuía atuação distintas em seus modelos e estratégias para 

a produção e o modelo de desenvolvimento a ser executado. O que ressalta que além da disputa 

ocorrida no Cerrado, há uma disputa ideológica e de classes. Devendo ser analisada em três 

níveis, planetário, nacional e regional/local (Santos, 2008). 

Compreender como se dão essas disputas, suas intencionalidades, e como isso 

reverbera nas relações socioeconômicas, no espaço; permeiam não somente nas ações do Estado 

e dos agentes do capital, mas também nas ações dos atores sociais, que podem de fato contribuir 

e pensar uma sociedade, onde a natureza não se torne somente um objeto para modificação 

técnica, um meio de produção em função do lucro. 
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2.3 APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO PELO CAPITAL 

 

A obrigatoriedade de o Brasil ter uma ação efetiva a partir do ordenamento 

territorial é garantida na Constituição de 1988, devendo a União ter a competência da 

elaboração e execução dos mesmos. Segundo, Freitas (2013) a tentativa para cumprimento 

desse preceito constitucional, ocorre somente no ano de 2006, com o ministério da integração 

nacional, apresentando o primeiro esboço da Política Nacional de Ordenamento Territorial 

(PNOT) e sem votação ainda concluída, 6 (seis) anos depois. Conforme levantamento de dados 

secundários, a situação do PNOT ainda é igual a apontada pelo autor citado, com o Ministério 

do Planejamentos executando ações a partir de decretos esporádicos com interesses específicos, 

citamos o decreto nº 7.338, de 01 de dezembro de 2010, que trata do macrozoneamento da 

Amazônia Legal, a título de exemplificação.  

Dentro dessa perspectiva de ação, estariam contemplados nessa política, planos 

regionais de desenvolvimento, que já haviam em outros momentos históricos ocorridos no 

Brasil (JOÃO NETO; OLIVEIRA, 2013), mas que seriam atendidos de maneira mais efetiva 

num planejamento maior. Ao ser retomado a partir de 2004, por meio da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional, seria consolidado no PNOT, com uma gama de ações concatenadas 

a fim de promover um planejamento territorial amplo, considerando as especificidades 

regionais. 

Assim, a ação efetiva de intervenção do Estado, que lança mão de políticas públicas 

que promovam um ordenamento territorial efetivo, não era antes observada, sendo somente o 

Estado detentor da formulação sem promover ações estruturantes no território como afirma 

Freitas:  

Boa parte da literatura sobre administração pública considera que a formulação de 

políticas públicas é, principalmente, uma função do Estado, mas pouco reconhece que 

essas políticas são instrumentos de intervenção do Estado no Território. Tal 

reconhecimento ganha relevância no caso de uma política de ordenamento territorial 

para escala nacional, que vem justamente propor a atuação do Estado para o conjunto 

do Território (FREITAS, 2013. p 142) 

 

Desse modo, a compreensão da necessidade de uma política de ordenamento 

territorial, perpassa conhecer a noção de política territorial e ordenamento territorial. O papel 

do Estado nos discursos e ações mostra a inseparabilidade com o território, sendo sua 

intervenção sempre territorial. Assim, Freitas (2013) ao citar Moraes (2005) evidencia que o 

Estado é quem promove a produção do espaço, por meio das políticas territoriais. 
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Entendendo, a noção de política territorial,  Freitas (2013) aponta que, o “conjunto 

das orientações gerais que guiam a ação estatal no seio da dinâmica territorial, prevendo ações 

continuadas a partir de uma visão estratégica que toma o território como elemento fundamental” 

(p.114, 2013); buscar-se-á a noção de ordenamento do território  que foi gestado a partir da 

geografia regional francesa, que durante a década de 1960 balizou esse modelo de 

planejamento, para além da França, tendo grande influência em outros países europeus e 

América Latina. 

No que diz respeito a América Latina, várias concepções foram utilizadas para 

definir a ação estatal, sendo considerada pelo contexto, a partir de sua interpretação. A noção 

tanto de política territorial, como de ordenamento territorial se complementam a partir de como 

o Estado tem sua ação principal no território. Com intervenções que buscam o olhar geográfico 

do território, atenta as demandas, potencialidades que permitem a elaboração e atuação de 

políticas setoriais articuladas com finalidades estratégicas para o governo. 

Ao longo do século 20, o Estado promoveu ações pontuais que foram consideradas 

tentativas da promoção de um ordenamento territorial, Freitas (2013) aponta, que dentre eles 

destacam-se: o Plano SALTE (1950-1954); o Plano de Metas (1955-1960); o Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965); o Plano de Ação Econômica do Governo 

– PAEG durante a ditadura militar; Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico (1967-

1976); Programa Estratégico de Desenvolvimento – PED (1968-1970); ressalta ainda que no 

período militar é observado o auge dessa dimensão territorial com os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento – PND’s, que combinaram ações econômicas e setoriais com 

desenvolvimento regional. 

Essa assertiva do governo, nesse período contribuíram para uma tentativa de 

planejamento territorial abrangente, que em meados da década 1980 com a mudança no regime 

político sofrem um declínio no formato e execução, sendo iniciado de outra forma o 

planejamento a partir dos Planos Plurianuais que tentam garantir de forma regionalizada metas 

da Administração Federal. 

Ao abordar a década de 1990, nota-se que dentro dos Planos Plurianuais elaborados 

de Governo Federal e aprovado pela Câmara Federal, são integrados ao planejamento os Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENID’s) que buscavam retomada do ordenamento 

do território. Na análise apresentada por Freitas (2013), ainda destaca que os PPA’s que 

sucederam o de 2000-2003, 2004-2007, terão foco no interesse da consolidação da 

infraestrutura como norteador do ordenamento territorial a fim de promover a expansão dos 

mercados externos e internos posteriormente, onde nos dois últimos PPA’s o de 2008-2011 e o 
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de 2012-2015 apresentados surge a demanda do desenvolvimento territorial como eixo basilar 

para integração do território, trazendo como foco o planejamento estratégico, participativo e 

territorializado.  

É desse período, o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Programa de Mesorregiões 

Diferenciadas (PROMESO) e Programa Nacional de Territórios Rurais Sustentáveis 

(PRONAT).  

Contudo, a proposta de um plano que promova o ordenamento do território, que seja 

abrangente e participativo como o esboço planejado e construído, deve ser plenamente 

articulada as demais políticas que possuem as mesmas características espaciais e territoriais, 

que foram gestadas por outras pastas do governo. O que se nota, é que as mesmas estão 

setorizadas e executadas sem uma coesão e articulação, que tracem cada papel a ser executado, 

para que as proposições articuladoras não fiquem somente no planejamento e sim na ação 

concreta. 

Sendo assim, a ação efetiva para a implementação do ordenamento territorial, que 

reverberará na gestão do território, ocorre segundo Corrêa, 2000, no conjunto de práticas 

espaciais: seletividade espacial, fragmentação espacial, antecipação espacial, marginalização 

espacial, reprodução da região produtora; que serão determinantes à administração e controle. 

O processo de globalização, onde se intensifica o processo de homogeneização e 

perda das referências que são denominadas identidades, que vão para o além da localização 

geográfica, mas como também as questões imateriais presentes; pensar o desenvolvimento que 

contemple a totalidade, com a denominada “autonomia” dos sujeitos sociais, é o desafio posto. 

O Estado, sobretudo não é um ator isolado, a conduzir as alterações sociais, 

econômicas e estruturantes, no espaço, onde o território para além da reprodução social numa 

determinada região com características físicas, imateriais que a delimitam; é também a ação a 

partir das relações de poder, em suas diversas atuação, numa escala que pode ser micro à macro 

(relações a partir do indivíduo, família, grupo social, Estado), que darão as prioridades para o 

desenvolvimento que é visto em diversos autores como Santos (2008), Souza (2007), Barreira 

(1997), como lento e desigual. 

Pressupõe assim que o Estado, enquanto formulador das políticas públicas, como 

as políticas de ordenamento territorial, terá a priori dentro de vários elementos, para além do 

controle do território; fatores que a globalização em seu modelo de ação para com os Estados-

Nação, buscar-se-á promover políticas setoriais, e cunho territorial para que o desenvolvimento 

seja integrado. Como exemplo, destacamos as políticas de territórios rurais e da cidadania do 
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extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, em ação com as políticas públicas 

setoriais de comercialização PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar), PAA (Programa 

de Aquisição de Alimentos), voltadas à agricultura camponesa. 

A políticas de comercialização setoriais, voltadas a agricultura camponesa, tem 

como fundamento, facilitar a comercialização da produção camponesa, e garantir autonomia e 

redução da pobreza no campo, além da contribuição à segurança alimentar. Em contrapartida, 

os programas de identidades territoriais rural e da cidadania, buscam a partir de uma 

configuração regional especifica, que elencam além dos fatores socioeconômicos (IDH, IDHM, 

PIB, entre outros) visam unificar ações estratégicas para garantir infraestrutura, através do 

PROINF (Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais), 

como aglutinar com visão de desenvolvimento territorial, as diversas políticas setoriais já 

existentes, nos territórios definidos pelo ministério. 

Assim, podemos observar que a ação do Estado, visa esse ordenamento, com alguns 

questionamentos, a partir de sua efetividade de fato, uma vez que o conflito inerente, a partir 

das relações de poder, na formulação dessas políticas é conciliador. 

O nordeste goiano, aqui compreendido para além do Território Vale do Paranã, mas 

também com o Território Chapada dos Veadeiros, se constitui da última reserva ambiental em 

vegetação nativa, ainda é perceptível, pela maneira que o capital se apropriou e expandiu no 

estado de Goiás, pelos diversos projetos que visavam a integração e desenvolvimento regional. 

A região conhecida como corredor da miséria (BARREIRA, 1997), ficava isolada 

das ações do Estado, que atua como braço sustentáculo do Capital, principalmente no Brasil. 

Esse isolamento, ou, não prioridade, tem uma nova fase, com a dinamização ocorrida no Oeste 

Baiano, a partir de meados de 1980, o interesse para que a produção de commodities possa ser 

alavancado e garantir ao país, uma competitividade maior no cenário externo. 
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Figura 4 – Mapa do desmatamento cerrado (2002-2007) 

 

Figura 3: Distribuição dos desmatamentos no Cerrado (imagem de interpolação dos alertas), para os 

períodos compreendidos entre 2003 e 2007. Áreas convertidas até 2002 (em rosa) provenientes do 

mapeamento PROBIO.  
Org. FERREIRA, M. E. 2009. 

 

 

A figura 4, permite compreender como esse modelo de produção capitalista, vem 

ao longo do século 20, conduzindo a maneira de planejar e avançar de acordo com suas 

necessidades de reprodução, no qual o processo de desmatamento do Cerrado, é só mais uma 

vertente da sua exploração por espoliação dos recursos naturais. 

A consolidação dessa apropriação, é garantida com aparato do Estado, por meio do 

DECRETO No - 8.447, DE 6 DE MAIO DE 2015, no qual o governo federal regulamenta o 

Plano de Desenvolvimento Agropecuário do MATOPIBA, que é composto pelos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, da qual o nordeste goiano faz fronteira, esse 

desenvolvimento será garantido por meio de políticas públicas. 

As sucessivas ações norteadoras do desenvolvimento pensado para o rural 

brasileiro, são elaboradas e implementadas com ação do Estado, que capturado pelo Capital, 

que promove um desenvolvimento desigual. Os agentes do Estado, em suas diversas estruturas 

agem como lobistas, para que o Estado ampare, sua expansão no espaço, tratando o território 

de forma unificada sem considerar as contradições e conflitos. 
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Segundo, Arrais (2007) como o Estado atende ou deixa de atender essas 

necessidades, demandadas, faz com que sobre o pretexto do desenvolvimento, com ações que 

serão estruturantes à efetividade apropriação do território pelo capital, se mostre na 

configuração chamada por ele de “arena política”; assim o desenvolvimento permeará disputas, 

onde ora uma região será detentora da ação prioritária, ora outra será negligenciada nesse 

planejamento. 

Essa modelo que visa o desenvolvimento, considera as regiões, microrregiões 

existentes, para a captura do conceito do território, para ser um instrumento, deixando de lado 

seus conflitos e contradições, não considera o desenvolvimento contemplando a totalidade, 

quais são as intencionalidades dessa abordagem, para o que discurso seja superado? 

Quando, apontamos a saída do discurso para efetividade, da nova fronteira agrícola, 

denominada MATOPIBA, no qual o nordeste vem sendo uma possibilidade dessa conformação, 

do desenvolvimento; reportamos as diversas notícias, veiculadas nas páginas oficiais do 

governo federal, nas páginas de associações de produtores rurais dos estados, das produções 

acadêmicas existentes, que agora com a publicação do decreto que a regulamenta, efetiva a ação 

e planejamento por parte do Estado, para consolidação e avanço do Capital, sobre a mesma 

necessidade apontada no início da Revolução Verde, garantia da “segurança alimentar” agora 

para o Nordeste do país. 

No que tange, a ação do governo de Goiás, a priori sobre a assertiva de garantir a 

regularização das terras devolutas do estado, foi aprovada pela assembleia legislativa a Lei n° 

18.826, de 19 de maio de 2015, que versa sobre as terras devolutas pertencentes ao estado de 

Goiás, sobre a necessidade de regularizar a situação fundiária de munícipios quem compõem o 

nordeste e parte do norte do estado de Goiás. Segundo o planejamento, apresentado pelo 

governo na notícia do site da Secretaria de Desenvolvimento, “o programa atenderá os 

municípios de Guarani de Goiás, Iaciara, Posse e Simolândia, totalizando 90 mil hectares. Em 

2017, o programa atenderá Alto Paraíso, Damianópolis, Flores de Goiás, Monte Alegre de 

Goiás e São João D’Aliança, regularizando mais 295 mil hectares de terras. E no quarto ano do 

programa, serão atendimentos outros sete municípios que completam o mapa do Gleba Legal: 

Cavalcante, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Trombas, Anicuns, Formosa e Aragarças. 

Nestes municípios, serão disponibilizados aos posseiros mais de 350 mil hectares”. 

Pressupomos, deste modo, que o Estado, novamente, é instrumento utilizado pelo 

capital, para que essa fronteira agrícola, se consolide e garanta também nas regiões fronteiras 

do nordeste goiano, sua ação, sem a insegurança jurídica, que a não regulamentação fundiária 

permite. Reafirma, ainda que o planejamento do Estado, no que perpassa o desenvolvimento, é 
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permeado de intencionalidades, pois os modelos adotados, ao longo dos séculos, se baseiam no 

interesse do atendimento do mercado, que conforme Santos (2008), a globalização, permite que 

as técnicas superem as barreiras naturais, e os recursos físicos se tornem mercadorias, de acordo 

com o interesse do capital. Assim o capítulo seguinte, apresenta essa ação do Estado, 

especificamente no Programa de Territórios da Cidadania. 
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3 O PROGRAMA DE TERRITÓRIOS DA CIDADANIA: COMPREENDENDO A 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

A análise da ação do Estado, por meio da utilização das políticas públicas, como 

instrumentos de intervenção socioeconômica e de ordenamento é necessária para que possamos, 

enquanto sociedade, afetada pelas mesmas, buscar ter elementos, para que possam ser sempre 

revistas e aprimoradas, em sua concepção e metodologias de ação. 

Sabendo, dessa indispensável condição, é sempre recorrente compreender qual 

modelo de Estado, quem é hegemônico no mesmo, para que na análise da eficiência das 

políticas públicas, não percamos as intencionalidades em suas formulações, e os atores sociais 

envolvidos direta e indiretamente. 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL: UMA ABORDAGEM 

TERRITORIAL 

No que tange ao rural brasileiro, as ações efetivas ou suas tentativas por parte do 

Estado, podem ser observadas ao longo do processo histórico brasileiro, desde os primórdios 

da Colônia quando a Coroa Portuguesa por meio da ação de distribuir terras pelas sesmarias e 

o incentivo as primeiras lavouras buscava implementar uma agenda àquela época de 

exportação. Posterior ao processo de independência, surge de forma mais efetiva ações 

consideradas, políticas públicas para o rural (MELLO; GUALDA, 2013). 

Desse modo o histórico efetivo de ações aportadas pelo Estado, podem ser 

observadas em distintos momentos, onde nos quais suas fases são uma construção para o que 

temos atualmente como modelo de desenvolvimento para o rural brasileiro. As principais fases 

dessa ação do Estado segundo MELLO; GUALDA (2013), são: 1820 ao fim da República 

Velha; Estado Novo até final da década de 1970; início de 1980 até 1998; e de 1998 até os dias 

atuais. Os autores evidenciam como em diversos contextos, o Estado lançará mão do de 

políticas públicas, programas e planos para o rural brasileiro. 

A primeira fase, após uma lacuna na qual as ações pontuais do Estado para o setor, 

em 1850 é promulgada a Lei de Terras, que tinha como objetivo a regulamentação do direito à 

propriedade da terra, que proporcionou as oligarquias uma sustentação efetiva, haja vista que 

as demais ações político-econômicas que haviam a época, como o sistema escravocrata 

permitiam lucro, para que as elites pudessem nesse período iniciar o processo de concentração 

da terra, inaugurando o que hoje é conhecido como problema da questão fundiária brasileira, 

que permite que o capital, tenha uma forma de acumulação e realização diferenciada do resto 

do mundo (Oliveira, 2015). 
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A compreensão de como a abordagem territorial passa ser utilizada na políticas 

públicas e programas de governo, no século 21 notadamente vem de um entendimento distinto 

da categoria Território, para a Geografia e para o Estado. Desse modo, Souza (2000) aborda a 

necessidade de conhecer e distinguir o conceito de Território, em seus diversos autores na 

Geografia e como o Estado o entende para suas ações diretas e indiretas.  

Assim, o Território é lido e percebido, como um espaço no qual as relações de 

poder, sendo essa característica fundamental, para autores geógrafos como Raffestin (1993), 

Souza (2000); que pautados nos debates de Michel Foucault, Hannah Arendt dentre outros que 

analisaram as relações poder e como elas se dão no espaço, que posteriormente é fundamentado 

no Território; para além das concepções e debates do Território, como Território-Nacional no 

qual o Estado é detentor político, como Ratzel (1990) propõe ao longo de sua obra. 

Quando o Estado, entendendo o território com sua esfera política, em muitos 

momentos, nega os conflitos inerentes, as relações existentes de grupos sociais e interesses 

distintos nesse espaço. Assim, considerando o desenvolvimento, uma ação de forma sectária e 

economicista, tendo como pressuposto a centralização, e decisões tomadas de cima para baixo, 

não considerando a perspectiva da autonomia social, onde o espaço e poder são definidores do 

território. Desse modo, temos um antagonismo como aponta Souza (2000). 

Para Fernandes (2008), a utilização do conceito e categoria Território, vem sendo 

feita pelo Estado, de forma a-teórica, não considerando o estudo epistemológico em diversas 

ciências que compreendem o conceito a partir de uma teoria. Reduzindo-o a um “recurso 

instrumental e prático”, visando a captura do conceito, para respaldar um desenvolvimento 

territorial rural, que não contempla as múltiplas territorialidades, suas relações sociais e outros 

elementos que definem o conceito com um arcabouço teórico que fica aquém da discussão rasa 

e não metodológica, que o resume a um espaço de governança.  

Sobre a discussão do desenvolvimento territorial rural, Schneider (2009) traz como 

o conceito de território é entendido nas ciências sociais, fazendo uma correlação de outras 

ciências que o tem com basilar, ou como parte de sua análise teórica. Ao fazer uma análise do 

conceito com a ruralidade, aponta como a partir da década de 1990, a sociologia rural terá novas 

dinâmicas para compreender essas ruralidades e suas diversas divisões, e o surgimento a partir 

de uma nova configuração de ruralidade proposta pelo modelo europeu. Isso resultará numa 

convergência a partir da categoria território, para confluir em uma só abordagem uma 

heterogeneidade entendida no conceito. 

Afirmando que:  



55 

 

 

[...] a perspectiva territorial do desenvolvimento, representa o encontro ou a 

confluência de novas formas de refletir a ruralidade, de elaborar políticas, de 

implementar e experimentar práticas. Neste sentido, a abordagem territorial promoveu 

a superação do enfoque setorial das atividades econômicas (agricultura, indústria, 

comercio, serviços) e suplantou a dicotomia espacial entre o rural versus urbano ou o 

campo versus cidade. Na perspectiva territorial, as dicotomias e antagonismo são 

substituídos pelo escrutínio da diversidade de ações, estratégias e trajetórias que os 

atores (indivíduos, empresas ou instituições) adotam visando sua reprodução social e 

econômica. (SCHINEIDER, 2009, p.23-24) 

 

Com relação a esse território que emerge, Schneider; Tartaruga (2004) afirmam a 

diferença existente do território para a Geografia da abordagem territorial de desenvolvimento 

rural, dado que conceitualmente no ensino geográfico há uma análise da projeção das relações 

de poder no espaço, enquanto na outra abordagem o será de uso instrumental. 

Para efeitos elucidativos Peixoto (2015) elaborou um mapa conceitual que analisa 

como se dá esse olhar geográfico, concomitante como são pensados o Território, as políticas 

públicas e o desenvolvimento rural, considerando, o debate dos autores nas diversas ciências 

humanas, que analisam e conceituam ao longo século 20 e 21. Observamos que em diversos 

momentos; a concepção e tomada de decisão por parte do Estado, distancia do conhecimento 

teórico, tendo conceitos e categorias, sendo utilizados como instrumentos que darão somente 

suporte  para ações políticas. 

Figura 5 – Leitura geográfica das políticas púbicas de desenvolvimento rural 

 

Org.: PEIXOTO, Ângela M. M., 2015.  
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Salientar como se deu o processo de construção das políticas públicas é 

fundamental, uma vez que a partir de como se dá as tomadas de decisões pelo Estado, que se 

viabiliza ou não a perspectiva do desenvolvimento, a partir de suas intencionalidades. Souza 

(2007) nos aponta que a política pública como área de conhecimento, tem sua origem no 

Estados Unidos e na Europa, com atuações distintas: 

 

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos 

EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e 

pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e 

suas instituições do que na produção dos governos. Assim, na Europa, a área de 

política pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias 

explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do 

Estado - o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao 

contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a 

ação dos governos. (SOUZA, 2007, p. 66-67). 

 

As definições de políticas públicas, têm como pressuposto guiar a atenção para onde 

se dará as discussões, as intencionalidades, preferências, que o governo tomará. Assim o estudo 

teórico, seguido após ser considerada área conhecimento, a partir do estudo sobre os conceitos 

básicos da análise de políticas públicas, apresentaram os conceitos em inglês: polity, politics, e 

policy. Sendo, Polity referente à dimensão institucional da política; politics referente à 

dimensão processual, seus processos políticos; policy referente aos conteúdos da política. 

(FREY, 2000). 

A partir dessa compreensão, Secchi (2010) ressalta em seu estudo que o termo 

política pública (public policy) está mais diretamente vinculado à policy, pois traz orientações 

para a decisão e a ação. A partir desse estudo o autor elenca uma sucessão de elementos e fatores 

que compõem o processo de elaboração das políticas públicas, considerando esse processo em 

fases, conforme estudo de Peixoto (2015). 

Considerar a atuação de diversos atores, que proporão, executarão, acompanharão 

e avaliarão, a política pública, será fundamental uma vez que ter clareza das distinções de 

política pública, política social, papel dos governos, do Estado como aponta Souza (2007), 

promoverá um debate mais preciso e coeso, diante das necessidades reais. 
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Figura 6 – Ciclo das políticas públicas 

 

Fonte: SECCHI, 2010. 

Org.: PEIXOTO, Ângela M. M., 2015.   

 

A luz da compreensão de como é pensado o desenvolvimento rural no Brasil, no 

Centro-Oeste, em Goiás e suas microrregiões estratégicas, tanto no âmbito federal, estadual e 

municipal, por meio das políticas públicas, e suas concepções teóricas, é salutar entender como 

se implementou os programas de territórios rurais e da cidadania em Goiás, mais precisamente 

na microrregião Vão do Paranã, denominada pelo programa Território de Cidadania Vale do 

Paranã. 

 

3.2 O PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA  

 

 O Programa de Territórios da Cidadania (PTC) foi criado no âmbito do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, no ano de 2008 conforme decreto n°11.503 de 25 de fevereiro de 

2008, com o pressuposto de alavancar o desenvolvimento regional sustentável e com garantias 

de direitos sociais, tendo como critérios de seleção regiões do país que possuíam características 

similares de desigualdades econômicas e sociais, com objetivo de universalizar programas 

básicos de cidadania, com ações integradas nas três esferas de governo, federal, estadual e 

municipal, a serem construídas em conjunto com a sociedade civil organizada de cada território. 

(BRASIL, 2008). 

O Território é formado por conjunto de municípios com a mesmas características 

econômica e ambiental, identidade e coesão social, cultural e geográfica. Maiores que 
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o município e menores que o estado, os territórios demonstram, de forma mais nítida, 

a realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e das instituições de cada 

localidade. Isso facilita o planejamento de ações governamentais para o 

desenvolvimento dessas regiões. (BRASIL, 2008). 

 

O PTC contava no ano de lançamento do Programa em 2008, com 60 Territórios da 

Cidadania, e nos anos seguintes até o ano da pesquisa, já contabilizava um total de 120 

Territórios da Cidadania distribuídos em todos os estados do país. 
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Figura 7 – Mapa dos Territórios da Cidadania no Brasil

 

Fonte: MDA, 2009. 
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Assim, segundo a portaria que institui o PTC, esses territórios têm nos seus 

requisitos: municípios até 50 mil habitantes, densidade populacional de 80 habitantes/Km², 

serem territórios rurais de identidade (conceito que leva em consideração um conjunto de 

aspectos comuns compartilhado por uma determinada região do país que reúne municípios. 

Esses territórios têm características relacionadas à cultura, ao funcionamento da economia, às 

relações sociais entre as pessoas que ocuparam aquele espaço historicamente e que 

desenvolveram uma séries de identidade), menores índices de IDH, concentração de 

agricultores familiares e assentamentos da Reforma Agrária, populações quilombolas e 

indígenas, beneficiários do programa Bolsa Família, municípios de baixo dinamismo 

econômico, organização social, e atender pelo menos um estado da federação. 

O estado de Goiás, possui um total de 12 territórios, sendo 8 desses territórios rurais 

(Estrada de Ferro, Médio Araguaia, Norte, Parque das Emas, Serra da Mesa, Sudoeste, Vale do 

Araguaia, Vale do São Patrício); e 4 territórios da cidadania (Águas Emendadas, Vale do Rio 

Vermelho, Chapada do Veadeiros, Vale do Paranã), com uma particularidade, o PTC de Águas 

Emendadas é o único no país, que abrange três unidades da federação, Goiás, Minas Gerais e 

Distrito Federal. O PTC foco desta pesquisa é o Vale do Paranã, que se localiza no nordeste 

goiano. 
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Figura 8 – Mapa Territórios da Cidadania em Goiás 

 

Fonte: MDA, 2009. 

 

A dinâmica do funcionamento do programa, pode ser observada na figura 9, que 

ainda conta com 22 ministérios para desenvolver e executar ações. Na constituição dos PTC’s, 

participavam os seguintes órgãos: Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria das 

Relações Institucionais, Ministérios do Planejamento; Minas e Energia; Saúde/Funasa; 

Integração Nacional; Trabalho e Emprego; Meio Ambiente; Cidades; Desenvolvimento 

Agrário/INCRA; Desenvolvimento Social; Educação; Justiça/Funai; Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Cultura; Secretaria Especial de Políticas para Mulheres; Secretaria Especial de 

Promoção da Igualdade Racial; Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca; Caixa Econômica 

Federal; Banco do Brasil; Banco da Amazônia; Banco do Nordeste do Brasil; BNDS. 
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Figura 9 – Estrutura de funcionamento do PTC 

 

    Fonte: MDA, 2008. 

 

A organização do PTC, conforme a figura 9, conta com um conjunto de ações que 

devem ser executadas, em parcerias com a diversas esferas de governo, no pacto federativo, 

com a participação da sociedade civil organizada, e outros setores da sociedade. 

A gestão dos PTC é articulada em três níveis compostos pelo, Comitê Gestor 

Nacional, que é composto por representantes dos ministérios federais participantes do 

programa; o Comitê Gestor Estadual, que é composto por órgãos federais especializados em 

cada estado, juntamente com órgãos estaduais, e representantes das prefeituras nos territórios 

indicadas por eles; e o Colegiado Territorial, que é composto de forma paritária pelas lideranças 

governamentais e sociedade civil organizada no nível local.  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gestão dos Territórios da Cidadania 
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Fonte: MDA, 2008. 

Cada comitê possui uma atribuição a ser executada, em parcerias e diálogos entre 

si. Ao Gestor Nacional, cabe definir quais PTC serão atendidos, aprovar suas diretrizes, 

organizar as ações federais e avaliar o PTC. À Articulação Estadual, cabe promover a 

articulação e integração das políticas públicas, acompanhar a execução das ações do PTC. O 

Colegiado Territorial, cabe discutir o plano de desenvolvimento do território, identificando as 

necessidades, pactuando agendas de ações e prioridades do PTC, além de realizar o controle 

social da política pública. 

O planejamento e gestão das ações no PTC, se dá por meio de uma Matriz de Ações, 

que é enviada pelo Comitê Gestor Nacional; a Matriz é apresentada com propostas de pelo 

Governo Federal para aquele PTC, com metas físicas e financeiras. O Colegiado Territorial, de 

acordo com seu regimento interno, para reuniões e encontros, promove o debate, com todos 

seus membros, consultivos e deliberativos, para que fórum de debate, possa articular esse 

colegiado com as instâncias municipais, a partir das prioridades definidas, de acordo com a 

matriz. 

Uma vez aprovada pelo colegiado do PTC, a ações são contempladas por meio de 

planos de execução, que apontam os projetos e demanda a serem atendidas naquele PTC, 

através do plano de execução é possível verificar as etapas de implementação e controle social 

a ser realizado pelos membros do colegiado. Os planos de execução geram os relatórios de 

execução, que permitem o controle externo e social, das ações aprovadas, seu andamento, 

localidades, os beneficiários, estágios da execução física e orçamentaria, a figura 11, detalha 

esse processo de planejamento e execução. 

 

 

Figura 11 – Ciclo de planejamento e gestão 
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Fonte: MDA, 2008. 

 

Diversos pesquisadores, têm dedicando pesquisas sobre o PTC em diversas áreas 

acadêmicas com a Geografia, Administração, Sociologia, Ciências Agrárias, que apresentam 

análises teórico-metodológicas a partir de sua função social, de sua gestão e efetividade, Geraldi 

(2011), Carvalho (2012), Cardoso (2013); buscando compreender seu processo e sua 

efetividade por temáticas e recortes distintos. 

Neste sentido, contribuir para esse debate a partir de um olhar, que ao que tange, 

nos debates cotidianos acadêmicos e da práxis, não perdeu sua atualidade e nem centralidade, 

nas relações sociais e de poder, que se dão em uma arena, denominada território. 

 

3.3 O TERRITÓRIO DA CIDADANIA VALE DO PARANÃ  

 

O Território da Cidadania Vale do Paranã, foi instituído no dia 22 de março de 2009 

com lançamento realizado concomitante com outros PTC’s no país. O TCVP é composto por 

doze municípios (Alvorada do Norte, Flores de Goiás, Simolândia, Iaciara, Buritinópolis, 

Damianópolis, Mambaí, Sítio D’Abadia, Posse, Guarani de Goiás, Divinópolis e São 

Domingos).   

 

 

 

 

 

Figura 12 – Mapa Território da Cidadania Vale do Paranã 
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Fonte: IBGE/ 2016 

Elaboração: POSSAS, Isabela Braichi, 2016. 

 

O Território da Cidadania Vale do Paranã, possui uma extensão de 17.388, 93 Km² 

e uma população total no ano de 2010, segundo o Censo do IBGE de 107.311 mil habitantes, 

considerada em relação a outras microrregiões do estado de Goiás, pouco adensada. 

 

 

 

 

  

Tabela 11– Caracterização geral do TCVP 
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Variável Números 

Área (Km²) 17.388,93 

População Total (hab.) 107.311 

População Urbana (hab.) 69.222 

População Rural (hab.) 38.089 

Nº de famílias Assentadas – Reforma Agrária 3.387 

Nº de Projetos – Reforma Agrária 42 

Área Reformada – Reforma Agrária (Ha) 143.787 

Nº de Estabelecimentos da agricultura familiar  5.788 

Pessoal Ocupado na agricultura familiar 17.277 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010); INCRA (2014); Atlas do Desenvolvimento Humano (2014); Índice 

Desenvolvimento Humano/PNUD (2014) 

 

A perspectiva apresentada por artigos, dissertações e teses pesquisadas corroboram, 

com a análise teórica apresentada em debates ao longo da pesquisa, de considerar o PTC, como 

uma tentativa de inclusão social e econômica, que em muitos momentos negligencia ou nega 

as relações de poder, que são inerentes ao território. 

A plenária de lançamento do Território da Cidadania Vale do Paranã, em Alvorada 

do Norte durante os dias 22 a 24 de março de 2009, contou com a participação de representantes 

do poder público e sociedade civil organizada dos municípios que compõem o território. Após 

a criação do TCVP, foi constituído um Colegiado Territorial provisório, para ser referendado 

e/ou substituído após as reuniões que definiriam o regimento interno do TCVP, bem como as 

indicações de representação de cada segmento que comporia o Colegiado. 

 

 

Figura 13: Foto Lançamento do TCVP em Alvorada do Norte 

Fonte: Arquivo da autora, 2010. 
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Após o lançamento do Território da Cidadania Vale do Paranã em 2009, o colegiado 

reunido em plenária deliberou e aprovou o regimento interno no ano corrente, ficando sugerido 

há época que fosse elaborado uma logomarca para apreciação em plenária colegiada. A escolha 

da logomarca ocorreu no ano 2010, após votação das opções apresentadas ao colegiado pelo 

núcleo diretivo.  

 

 

Figura 14: Foto Logomarca do TCVP 

Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

 

No processo, de implementação do TCVP, as reuniões e visitas foram realizadas 

pelo Comitê de Articulação Estadual, que conforme citado em suas atribuições visava garantir, 

que a articulação com os órgãos municipais de administração, legislativo e sociedade civil 

fossem atendidos conforme, decreto que regulamenta a política pública para que as ações que 

seriam adotadas por meio da Matriz, conforme vemos na figura 15, umas dessas reuniões de 

articulação. 

 

Figura 15: Foto reunião do colegiado no município de Alvorada do Norte  

Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

 

A formação do Vale do Paranã, se deu ao longo de processo de ocupação do 

nordeste goiano, com interface nas relações econômicas com os estados da Bahia e Minas 

Gerais, ao qual faz fronteira, Barreira (1997), conforme já apresentado. Assim o quadro 1 
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apresenta uma compilação de como ocorreu a formação dos municípios, pelo 

desmembramento da área territorial definida por lei, decreto ou decreto-lei. 

Quadro 1 – Formação dos municípios que compõem o TCVP 

ORIGEM DO MUNICÍPIO - DESMEMBRAMENTO 

MUNICÍPIO ATUAL MUNICÍPIO ORIGEM 

Alvorada do Norte Sítio D’Abadia 

Buritinópolis Mambaí 

Damianópolis Sítio D’Abadia 

Divinópolis de Goiás São Domingos 

Flores de Goiás Sítio D’Abadia 

Guarani de Goiás São Domingos 

Iaciara Posse 

Mambaí Posse 

Posse São Domingos 

São Domingos Arraias 

Simolândia Posse 

Sítio D'Abadia Flores de Goiás 

Fonte: IMB/2017. 

 

Conforme requisitos para compor, o PTC, o município com maior população é o 

município de Posse, considerado o polo regional de suporte aos demais municípios que possuem 

uma população média menor que dez mil habitantes.  

Tais aspectos os fazem entrar na característica comum à maioria dos municípios 

que compõem o estado de Goiás, que possuem percentual de municípios de pequeno e médio 

porte. 

 

Tabela 12 – Extensão territorial dos municípios do TCVP  

EXTENSÃO TERRITORIAL 

MUNICÍPIO Km² 

Alvorada do Norte 1.259,37 

Buritinópolis 247,05 

Damianópolis 415,35 

Divinópolis de Goiás 830,97 

Flores de Goiás 3.709,43 

Guarani de Goiás 1.229,15 

Iaciara 1.550,38 

Mambaí 880,62 

Posse 2.024,54 
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São Domingos 3.295,74 

Simolândia 347,98 

Sítio D'Abadia 1.598,35 

TOTAL: 12 17.388,93 
Fonte: IMB/2017 

 

A tabela 12 apresenta o detalhamento da extensão territorial de cada município que 

compõem o TCVP, onde é possível visualizar que o processo de desmembramentos dos 

municípios criados mais recentemente, sua extensão em relação aos municípios de origem é 

menor. O que reafirma como os municípios de porte menores e médios são maioria no estado, 

a partir dessa amostragem na microrregião estudada. 

 

Quadro 2 – Aglomerados urbanos no TCVP  

MUNICÍPIO NOME 

Alvorada do Norte   

Buritinópolis   

Damianópolis Boa Esperança e Larga 

Divinópolis de Goiás Mangabeira, Porteiras e Vazante 

Flores de Goiás Santa Maria 

Guarani de Goiás Água Quente e São Pedro 

Iaciara Extrema, Levantado e Trombas 

Mambaí Vila Nova 

Posse Bomba, Rodovilândia e São José 

São Domingos São João Evangelista 

Simolândia São José 

Sítio D'Abadia   

Fonte: IMB/2017. 

No TCVP nove municípios possuem aglomerados, que variam de 01 a 03, contando 

uma população que majoritariamente possuem suas relações de trabalho com vínculo rural, 

sendo camponeses ou prestadores de serviços.  

 

Quadro 3 – Povoados rurais 

POVOADOS 

MUNICÍPIO NOME 

Alvorada do Norte   

Buritinópolis   

Damianópolis   
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Divinópolis de Goiás Monte Santo 

Flores de Goiás   

Guarani de Goiás   

Iaciara Água Quente e Claretiana 

Mambaí   

Posse Barbosilândia, Nova Vista e Santo Antônio 

São Domingos Estiva e São Vicente 

Simolândia   

Sítio D'Abadia   

Fonte: IMB/2017. 

Dos 12 municípios apenas 4 possuem povoados rurais, que contam com a variação 

de 01 a 03 em seu total, que têm suas existências estabelecidas de acordo com a legislação 

municipal, pela Lei Orgânica. 

 

Tabela 13 – Dados demográficos do TCVP 

 

 

Munícipio 

 

2000 

 

2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Alvorada do Norte 7.551 6.780 771 8.084 6.873 1.211 

Buritinópolis 3.380 1.651 1.729 3.321 1.885 1.436 

Damianópolis 3.303 1.502 1.801 3.292 1.853 1.439 

Divinópolis de Goiás 5.173 2.997 2.176 4.962 3.491 1.471 

Flores de Goiás 7.519 2.228 5.291 12.066 3.170 8.896 

Guarani de Goiás 4.684 1.707 2.977 4.258 1.763 2.495 

Iaciara 11.294 7.999 3.295 12.427 9.300 3.127 

Mambaí 4.819 3.012 1.807 6.871 4.802 2.069 

Posse 25.689 18.378 7.311 31.419 23.939 7.480 

São Domingos 9.605 4.430 5.175 11.272 5.774 5.498 

Simolândia 6.215 5.198 1.017 6.514 5.378 1.136 

Sítio D'Abadia 2.681 854 1.827 2.825 994 1.831 

Total 91.913 56.736 35.177 107.311 69.222 38.089 

Fonte: MDA/2015. 

Analisando os dados dos últimos censos demográficos realizados pelo IBGE nos 

anos 2000 e 2010, é possível perceber um aumento na população total, tanto urbana, quanto a 

população rural. Observa-se ainda, que esse fluxo em alguns municípios ocorrerá por conta de 

ações de Reforma Agrária realizada pelo INCRA. Com uma variação de 16,75% na população 

total urbana, e de 8,28% na população total rural. 
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Tabela 14 – Indicadores socioeconômicos 

 

Munícipio 

Renda Per 

capita - 2010 

IDEB % extremamente 

pobre 

% vulneráveis a 

pobreza 

Alvorada do Norte 719,11 4,90 5,13 60,98 

Buritinópolis 650,67 4,60 18,72 63,24 

Damianópolis 819,81 4,70 14,20 55,31 

Divinópolis de Goiás 494,60 4,50 16,03 65,13 

Flores de Goiás 552,43 4,20 29,23 55,05 

Guarani de Goiás 421,71 4,50 21,00 72,03 

Iaciara 461,13 4,70 11,81 63,28 

Mambaí 842,23 4,60 11,23 43,43 

Posse 550,39 5,70 8,68 44,39 

São Domingos 449,39 5,30 31,02 65,15 

Simolândia 708,82 4,80 11,11 52,64 

Sítio D'Abadia 324,26 - 19,10 80,68 

Fonte: MDA/2015. 

A perspectiva econômica e social, do TCVP como demonstra a tabela 14 é analisada 

segundo o Censo em 2010, a renda per capita é considerada baixa em todos os municípios, 

refletindo na porcentagem da população em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade é 

proporcional a renda. Desse modo, os índices da educação básica no TCVP corroboram que o 

fator econômico está diretamente relacionado ao desenvolvimento e acesso educacional.  

Quando Barreira (1997), aponta como o estado prioriza as ações para o 

desenvolvimento econômico e social, e concatenando os dados analisados na atualidade, no 

âmbito do TCVP, elencam que a mudança nesse cenário, ocorre de forma lenta e bastante 

gradual; permitindo que a região, juntamente com outros municípios que não são objeto deste 

trabalho, ainda seja conhecida pejorativamente como “corredor da miséria”.  

 

Tabela 15 – Produto Interno Bruto (PIB) no TCVP 

PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA (R$) 

MUNICÍPIO 2010 2011 2012 2013 

Alvorada do 

Norte 
8.976,97 9.274,10 11.190,66 11.311,22 

Buritinópolis 5.482,72 6.240,92 6.354,81 6.770,82 

Damianópolis 5.752,87 6.580,76 7.512,06 7.558,72 

Divinópolis de 

Goiás 
6.956,25 10.508,51 9.838,36 10.002,65 
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Flores de Goiás 6.675,47 7.125,48 7.821,85 8.255,81 

Guarani de Goiás 6.170,53 7.491,76 7.823,70 8.874,08 

Iaciara 6.672,59 7.492,63 8.252,89 8.895,87 

Mambaí 5.513,07 6.468,99 7.668,40 8.119,80 

Posse 7.652,63 8.613,06 9.707,58 10.677,32 

São Domingos 9.485,70 10.626,23 10.873,74 10.194,70 

Simolândia 6.830,80 7.870,83 8.767,77 9.379,29 

Sítio D'Abadia 7.169,00 8.017,31 11.242,58 13.383,84 

Fonte: IMB/2017.  

 

Quando se analisa o PIB dos 12 municípios do TCVP, nos anos de 2010 a 2014, é 

possível mensurar o aumento gradual e baixo, onde as ações que serão apresentadas na tabela 

de ações de infraestrutura promovidas pela participação do TCVP e sendo eles prioritários em 

ações do governo federal, podem ter contribuído para esse incremento.  

Esses elementos comuns a todos os municípios do TCVP, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, que são baixos por serem próximos de 0; e o índice de 

Gini, que detalha a concentração de renda pela proximidade a 1, nos revela variações bem 

reduzidas por município, em seus índices; que reforçam as similaridades para critérios de 

inclusão do Vale do Paranã no TC, conforme tabela 12. 

 

Tabela 16 – IDH-M/GINI 

 

Munícipio 

IDHM GINI 

2000 2010 2000 2010 

Alvorada do Norte 0.533 0.660 0.60 0.48 

Buritinópolis 0.433 0.704 0.62 0.77 

Damianópolis 0.496 0.654 0.48 0.55 

Divinópolis de 

Goiás 

0.521 0.653 0.53 0.57 

Flores de Goiás 0.447 0.597 0.64 0.63 

Guarani de Goiás 0.448 0.637 0.53 0.48 

Iaciara 0.496 0.644 0.61 0.53 

Mambaí 0.431 0.626 0.52 0.53 

Posse 0.503 0.659 0.58 0.54 

São Domingos 0.442 0.597 0.61 0.60 
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Simolândia 0.470 0.645 0.64 0.47 

Sítio D'Abadia 0.493 0.617 0.60 0.56 

Fonte: MDA/2015. 

 

A análise dos dados apresentados pelo censo de 2000 e 2010 do IDHM, na tabela 

16 mostra que a melhoria no índice ainda é lenta, com a instituição do TCVP em 2009, algumas 

ações diretas serão estabelecidas, contudo o índice de GINI evidencia que a concentração de 

riqueza e renda ainda é um fator latente, que reverbera nas desigualdades sociais, econômicas 

observadas em outras tabelas. 

A utilização e disposição de terras no TCVP, em sua proporção maior é destinada 

a áreas de pastagens, com agricultura rotativa de algumas culturas, durante o período chuvoso. 

O TCVP ainda possui uma área relativamente de Cerrado preservado, que o coloca diante das 

demais microrregiões do estado, com maior riqueza ambiental. Possuindo nele um parque 

estadual no município de São Domingos, e APA’s de preservação ambiental nos municípios de 

Mambaí, Buritinópolis, Damianópolis, Posse. 

 

Tabela 17 – Utilização de terras no TCVP – 2006 (em ha) 

 

 

Município 

utilização 

de terras 

matas 

naturais 

matas 

plantadas 

lavouras 

permanen

tes 

lavouras 

temporári

as 

pastagens 

naturais 

pastagens 

plantadas 

Alvorada do 

Norte 
300 217 1 67 376 170 192 

Buritinópolis 299 136 1 54 441 33 165 

Damianópolis 420 70 1 16 486 103 329 

Divinópolis de 

Goiás 
309 323 - 33 313 120 349 

Flores de 

Goiás 
1.634 743 3 373 1.326 1.133 960 

Guarani de 

Goiás 
549 340 3 17 398 93 474 

Iaciara 615 414 - 6 97 51 525 

Mambaí 393 197 - 16 545 132 326 

Posse 950 379 2 156 926 198 599 

São Domingos 757 288 1 17 359 121 395 

Simolândia 346 239 - 257 576 121 291 

Sítio D'Abadia 513 287 1 15 525 260 439 

Total  7.085 3.633 13 1.027 6.368 2.535 5.044 

Fonte: IMB, 2017 

Org.: A autora. 
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A tabela 17 apresenta como estava a distribuição e utilização das terras no ano de 

2006, nos municípios que compõem o TCVP, que apontam a utilização das propriedades para 

uma produção basicamente agropecuária, alternando a plantação temporária e pastagem 

plantada em sua maioria, que ocorre por conta das condições climáticas e morfológicas 

apresentados no estudo de Barreira (1997), que onde terá uma incidência de período chuvoso e 

seco, como é observado em todo Cerrado, com a particularidade do TCVP já ser fronteiriço 

com Nordeste do Brasil, que o torna com menor índice pluviométrico em relação a outras 

microrregiões do estado de Goiás. 

 

Tabela 18 – Valor Bruto da Agropecuária no TCVP (2009-2014) 

Valor Adicionado Bruto a preços básicos - agropecuária (R$ mil) 

Município 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alvorada do Norte 7.451 10.418 9.203 10.917 14.586 12.918 

Buritinópolis 2.352 2.628 2.973 3.364 3.833 3.992 

Damianópolis 3.542 3.469 3.930 4.350 4.953 5.533 

Divinópolis de Goiás 7.130 7.676 8.156 9.075 10.138 11.459 

Flores de Goiás 36.916 27.770 30.265 34.975 40.823 44.043 

Guarani de Goiás 6.835 7.648 8.097 8.839 10.049 10.811 

Iaciara 16.400 18.529 20.160 22.083 24.927 27.502 

Mambaí 1.699 1.594 1.663 3.425 2.215 2.373 

Posse 13.108 15.247 19.034 22.340 27.186 27.417 

São Domingos 15.973 19.511 20.648 23.224 25.873 28.038 

Simolândia 3.356 3.765 4.093 4.490 4.953 5.580 

Sítio D'Abadia 7.879 8.533 7.894 13.993 18.962 16.518 

TOTAL 122.641 126.788 136.116 161.075 188.498 196.184 
Fonte: IMB, 2017. 

 

Tabela 19 – Valor bruto administração pública no TCVP (2009-2014) 

Valor adicionado bruto a preços básicos - administração pública (R$ mil) 

Município 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alvorada do 

Norte 
18.543 20.562 22.407 24.795 27.221 29.198 

Buritinópolis 8.140 9.365 10.120 11.088 12.094 13.669 

Damianópolis 7.814 8.263 9.435 10.579 11.463 12.182 

Divinópolis de 

Goiás 
11.277 11.179 12.469 14.331 16.214 18.897 

Flores de Goiás 23.752 29.408 32.646 35.645 40.878 45.167 

Guarani de Goiás 9.512 11.065 12.087 12.480 14.808 17.136 

Iaciara 25.581 28.661 31.965 34.657 39.478 43.080 

Mambaí 14.095 16.365 18.067 19.917 22.643 26.757 

Posse 59.991 70.120 80.293 85.259 98.208 111.152 

São Domingos 24.861 25.244 29.266 32.169 34.625 36.300 

Simolândia 14.096 15.105 17.152 19.022 21.835 23.739 
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Sítio D'Abadia 8.014 7.306 9.199 10.413 11.143 11.570 

TOTAL 225.676 252.643 285.106 310.355 350.610 388.847 
Fonte: IMB, 2017. 

 

Tabela 20 – Valor bruto impostos no TCVP (2009-2014) 

  

Valor adicionado bruto a preços básicos - impostos (R$ mil) 

MUNICÍPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alvorada do Norte 4.285 5.026 5.690 6.116 6.663 7.782 

Buritinópolis 583 575 784 828 884 858 

Damianópolis 755 895 1.141 1.325 1.250 1.413 

Divinópolis de Goiás 1.966 2.083 3.025 3.778 3.510 3.703 

Flores de Goiás 3.061 3.477 4.511 4.974 5.061 6.731 

Guarani de Goiás 929 915 1.257 1.489 1.613 1.691 

Iaciara 4.577 4.880 6.095 6.912 7.933 8.861 

Mambaí 3.470 4.489 6.198 6.461 7.840 8.135 

Posse 16.779 19.974 23.948 26.196 30.913 34.003 

São Domingos 3.184 3.083 5.895 4.633 4.695 6.054 

Simolândia 2.776 3.739 4.795 5.132 5.763 6.955 

Sítio D'Abadia 660 552 921 1.211 1.308 1.337 

TOTAL 43.025 49.688 64.260 69.055 77.433 87.523 
Fonte: IMB/2017. 

 

 

Tabela 21 – Valor bruto indústria no TCVP (2009-2014) 

 

Valor adicionado bruto a preços básicos - indústria (R$ mil) 

Município 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alvorada do Norte 2.922 4.058 4.676 9.610 7.300 7.381 

Buritinópolis 643 1.863 2.636 1.054 1.433 2.309 

Damianópolis 957 1.123 1.231 1.196 1.414 1.101 

Divinópolis de 

Goiás 
5.070 5.191 17.833 8.027 6.722 4.973 

Flores de Goiás 3.244 3.602 3.458 3.729 4.709 4.531 

Guarani de Goiás 2.593 1.945 4.659 3.819 4.817 3.368 

Iaciara 2.955 3.922 6.034 6.334 7.816 6.896 

Mambaí 1.600 1.977 2.168 2.625 3.579 3.756 

Posse 14.035 16.155 21.874 25.601 33.777 39.163 

São Domingos 43.522 38.590 41.437 38.447 30.541 30.120 

Simolândia 2.099 2.493 2.828 2.873 3.570 3.846 

Sítio D'Abadia 649 767 859 1.466 2.208 1.664 

TOTAL 80.289 81.686 109.693 104.781 107.886 109.108 
Fonte: IMB, 2017. 
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Tabela 22 – Valor bruto serviços no TCVP (2009-2014) 

 

Valor adicionado bruto a preços básicos - serviços (R$ mil) 

Município 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alvorada do Norte 47.718 53.149 55.783 64.718 67.009 76.393 

Buritinópolis 11.363 13.130 14.308 15.801 16.858 18.929 

Damianópolis 12.420 13.479 15.362 17.851 17.939 20.032 

Divinópolis de 

Goiás 
19.766 19.602 22.960 27.632 30.103 34.477 

Flores de Goiás 39.271 45.644 50.236 56.082 61.654 69.718 

Guarani de Goiás 14.135 15.791 17.647 18.673 21.387 24.581 

Iaciara 50.944 55.662 61.669 69.054 76.385 85.558 

Mambaí 26.126 29.898 35.435 42.533 48.043 56.137 

Posse 166.356 189.046 209.323 238.777 268.077 323.535 

São Domingos 45.090 45.397 53.138 58.962 61.391 67.698 

Simolândia 30.049 34.485 39.736 45.013 49.240 59.263 

Sítio D'Abadia 11.326 10.372 13.071 15.338 16.884 16.853 

TOTAL 474.564 525.655 588.668 670.434 734.970 853.174 
Fonte: IMB, 2017. 

 

 

Tabela 23 – Valor bruto total no TCVP (2009-2014) 

 

Valor adicionado bruto a preços básicos - total (R$ mil) 

Município 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alvorada do 

Norte 
58.091 67.625 69.662 85.245 88.894 96.691 

Buritinópolis 14.358 17.622 19.917 20.219 22.123 25.231 

Damianópolis 16.919 18.072 20.523 23.397 24.306 26.665 

Divinópolis de 

Goiás 
31.966 32.469 48.950 44.735 46.963 50.909 

Flores de Goiás 79.431 77.015 83.959 94.786 107.185 118.293 

Guarani de Goiás 23.563 25.383 30.403 31.331 36.253 38.761 

Iaciara 70.300 78.113 87.863 97.470 109.128 119.957 

Mambaí 29.426 33.468 39.266 48.583 53.837 62.267 

Posse 193.499 220.449 250.232 286.718 329.041 390.115 

São Domingos 104.585 103.499 115.223 120.632 117.805 125.856 

Simolândia 35.503 40.743 46.657 52.376 57.763 68.690 

Sítio D'Abadia 19.854 19.672 21.824 30.797 38.054 35.035 

TOTAL 677.495 734.130 834.479 936.289 1.031.352 1.158.470 
Fonte: IMB, 2017. 
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Os dados apresentados nas tabelas 18 a 23 evidenciam que o dinamismo econômico 

dos 12 municípios pertencentes ao TCVP, se deve essencialmente ao setor público e serviços, 

mesmo sendo considerados municípios com características de economia agropecuária, a 

diversificação econômica é pouco observada e aquém do que poderia agregar e contribuir para 

melhorias dos índices que analisam o desenvolvimento humano no Território. 

A participação da agricultura camponesa, entendida como agricultura familiar pelas 

políticas públicas, como categoria funcional, para abarcar a heterogeneidade existente no 

campo brasileiro, também é componente do TCVP uma vez que, é necessária sua participação 

para implementação dessa política de governo. 

Assim, o TCVP possui em sua totalidade, camponeses que são classificados como 

agricultores familiares, os municípios de Iaciara, Damianópolis, Buritinópolis, contam uma 

particularidade especifica de não possuir nenhuma área ou família assentada pela Reforma 

Agraria, conforme a tabela com dados da Reforma Agrária.  

 

Tabela 24 – Dados da reforma agrária no TCVP, 2014 

 

Munícipio 

Nº de famílias 

assentadas 

Número de 

Projetos 

Área Reformada - 

Hectares 

Alvorada do Norte 222 3 10.216,00 

Buritinópolis 0 0 0 

Damianópolis 0 0 0 

Divinópolis de Goiás 373 2 11.377,00 

Flores de Goiás 2.104 21 83.521,00 

Guarani de Goiás 99 3 6.197,00 

Iaciara 0 0 0 

Mambaí 186 6 13.800,00 

Posse 121 1 2.554,00 

São Domingos 176 3 10.724,00 

Simolândia 66 2 2.612,00 

Sítio D'Abadia 40 1 2.786,00 

TOTAL 3.387 42 143.787,00 

Fonte: INCRA, 2015 

 

Os dados da Reforma Agrária contidos na tabela 24, nos apresentam que 2 

munícipios (Flores de Goiás e Mambaí) são responsáveis pela maior quantidade de projetos de 
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assentamentos entre os 12 munícipios do TCVP. Flores de Goiás, contudo é o maior município 

a ter recebido ações de reforma agrária conforme a área destinada; Mambaí apesar da 

quantidade de números de projeto de assentamentos, está equiparada em área a outros 

municípios como São Domingos, Divinópolis de Goiás e Alvorada do Norte, que possuem 

número menor de projetos de assentamentos. Um outro detalhe, que escapa do modelo de 

planejamento, destinado ao nordeste goiano, ao qual o TCVP é pertencente; é o fato de sua 

jurisdição responsável pelo acompanhamento das famílias assentadas, ser a superintendência 

regional SR-028 que fica localizada no Distrito Federal, atende também o entorno e parte dos 

munícipios do estado de Minas Gerais que compõem o Território da Cidadania Águas 

Emendadas.  

Essa particularidade também é observada, em outros órgãos vinculados ao governo 

federal, no TCVP que possuem suas centrais de relacionamento e acompanhamento no Distrito 

Federal, como a Supereminências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios. O 

que reforça simbolicamente, o isolamento com as demais microrregiões de Goiás, dado que as 

mesmas possuem na capital do estado, sua referência política e organizacional. 

Os camponeses do TCVP, estão distribuídos em contemplados pela Reforma 

Agrária, Crédito Fundiário, e outros meios de aquisição das propriedades. A tabela que compõe 

os dados da agricultura familiar, como são classificados, apresenta esse quantitativo. 

 

Tabela 25 – Dados da agricultura familiar 

Munícipio Nº 

Estabelecimentos 

da Agricultura 

familiar 

Pessoal ocupado 

com a Agricultura 

familiar 

DAP – 

Pessoa Física 

Alvorada do Norte 228 854 94 

Buritinópolis 281 886 206 

Damianópolis 348 1.043 134 

Divinópolis de Goiás 208 663 84 

Flores de Goiás 1.358 4.013 287 

Guarani de Goiás 472 1.522 224 

Iaciara 441 1.444 161 

Mambaí 354 1.048 69 

Posse 780 1.961 511 

São Domingos 633 1.821 198 
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Simolândia 255 724 79 

Sítio D'Abadia 430 1.298 193 

TOTAL 5.788 17.277 2.240 

Fonte: MDA/, 2015. 

 

Os dados apresentados na tabela 25, apresentam a quantidade de estabelecimentos 

que contem tanto camponeses assentados da reforma agrária, quanto camponeses tradicionais, 

que se enquadram na classificaçao de agricultores familiares, conforme a Lei 11.326/2006.  

A declaraçao de aptidão – DAP, é um instrumento administrativo emitido pelo 

governo estadual por meio da EMATER e pelo INCRA aos beneficiários da Reforma Agrária. 

A DAP é necessária para que o camponês, consiga ter acesso ao crédito financeiro garantido 

por lei, o PRONAF, nas instituições financeiras federais; e para comercialização da produção 

camponesa em programas institucionais de venda direta como o PAA e venda institucional, 

PNAE. Elas são classificadas em DAP-Física, na qual o agricultor possui sua titularidade; DAP-

Jurídica, na qual um conjunto de agricultures possuem a titularidade única, para conseguir 

comercializar em conjunto, visando menores custos administrativos. A tabela 25 apresenta a 

quantida de DAP-Física por município. 

 

Tabela 26 – Políticas públicas para agricultura familiar no TCVP 

Munícipio ATER – Nº de 

profissionais 

Crédito Fundiário 

– Valores 

PRONAF – 

Valores em R$ 

(2013/2014)  

Alvorada do Norte 0 0,00 121.932,92 

Buritinópolis 1 0,00 164.596,03 

Damianópolis 0 0,00 518.749,85 

Divinópolis de Goiás 0 801.278,14 909.037,68 

Flores de Goiás 6 0,00 52.226,82 

Guarani de Goiás 3 0,00 1.133.007,93 

Iaciara 1 0,00 346.308,91 

Mambaí 0 0,00 24.084,93 

Posse 2 0,00 966.626,20 

São Domingos 1 0,00 309.906,68 

Simolândia 0 0,00 215.211,30 

Sítio D'Abadia 2 2.515.615,11 343.775,50 
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TOTAL 

16 3.316.893,25 5. 

105.464,75 

Fonte: MDA/2015. 

 

 A agricultura camponesa, é historicamente neglicenciada pelo Estado e muitos 

Governos, em suas diversas esferas administrativas; que contam ao longo do processo de 

ocupação do território brasileiro. A compreensão de como esse segmento social e produtivo, 

recebe pouco investimento é elucidadativa na tabela 2. 

A tabela apresenta a quantidade de profissionais de assistência técnica – ATER, por 

munícipio do TCVP para atender a demanda, da famílias camponesas em cada localidade, o 

que reverbera nos outros dados da mesma tabela de acesso ao crédito fundiário e a recursos do 

PRONAF, que visa financiar e fortalecer a agricultura camponesa. 

 

Tabela 27 – Políticas públicas socioeconômicas no TCVP 

Munícipio Programa 

Bolsa 

Família - 

Nº de 

Famílias 

Programa 

Bolsa Família 

– Valor (R$) 

PRONA

TEC- Nº 

de 

matricula

s 

PAA – 

Valor de 

Proposta 

PNAE – 

Aquisição 

A.F (R$) 

Alvorada do 

Norte 

1.044 158.259,00 198 0,00 0,00 

Buritinópolis 404 58.637,00 0 24,325.00 0.00 

Damianópolis 551 117.620,00 86 0.00 1.755,55 

Divinópolis de 

Goiás 

901 199.939,00 0 8,000.00 0,00 

Flores de Goiás 1.569 253.695,00 169 0,00 0,00 

Guarani de 

Goiás 

659 121.656,00 32 0,00 11.260,80 

Iaciara 1.961 320.855,00 46 0,00 0,00 

Mambaí 1.177 172.564,00 162 0,00 0,00 

Posse 3.477 581.282,00 71 0,00 95.884,20 

São Domingos 1.345 196.191,00 0 0,00 9.177,42 

Simolândia 989 211.630,00 0 0,00 0,00 

Sítio D'Abadia 485 86.487,00 0 12.992,00 0,00 

TOTAL 14.562 2.478.815,00 764 45.317,00 118.077,97 

Fonte: MDA/2015 
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Em correlação, a tabela 27 os dados contidos na tabela 26, reafirmam o quanto a 

ausência ou quantidade mínima de ATER, influencia para que a agricultura camponesa tenha 

acesso a políticas públicas de comercialização existentes para atender esse segmento de 

produção. As informações evidenciam que dos 12 munícipios quem compõem o TCVP apenas 

4 conseguiram acessar; uma ferramenta que poderia diversificar e dinamizar a economia local 

e regional. 

Ainda na tabela 28, o baixo acesso a meios de diversificar a renda e economia; os dados 

referentes aos números de famílias que acessam o Programa Bolsa Família e o valor por ele 

movimentando, evidencia a dependência dos programas sociais de distribuição de renda 

direta, para cada município. 

Tabela 28 – PROINF no TCVP (2003-2014) 

 

ANO 

 

Nº Projetos 

 

Valor 

2003 0 0,00 

2004 1 675.378,00 

2005 0 0,00 

2006 2 297.983,77 

2007 0 0,00 

2008 0 0,00 

2009 3 450.670,98 

2010 2 213.054,55 

2011 1 280.000,00 

2012 1 260.000,00 

2013 0 0,00 

2014 1 1.721.999,28 

TOTAL 11 3.899.086,58 

Fonte: MDA/2015. 

 

Dentro da matriz de ações que o governo federal envia, a cada PTC contém eixos 

que serão estruturantes para que os mesmos, a partir das reuniões plenárias do colegiado 

territorial defina, quais serão as prioritárias. Nesse contexto o PROINF, que é será responsável 

por alocar recursos em infraestruturas, conforme decisão colegiada.  

A tabela 29, apresenta os valores destinados ao TCVP durante os anos de 2003 a 

2014, bem como a quantidade de projetos contemplados no PROINF a partir da matriz de ação. 
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O TCVP recebeu - por meio do PROINF - 11 projetos que foram financiados com 

contrapartidas de todas esferas governamentais, a tabela 25 apresenta a relação e situação desses 

projetos. 

Tabela 29 – PROINF: Relação de projetos em municípios do TCVP (2004-2014) 

Município Ano Valor 

Repasse 

Objeto Sit. Contrato Sit. Obra % 

Obr

a 

Alvorada do 

Norte 

2009 153.947,98 Implantação de um Portal 

de apoio ao turismo e a 

comercialização da 

produção familiar.  

em situação 

normal 

concluída 100 

Damianópol

is 

2010 107.915,64 ampliação da infraestrutura 

da casa de farinha e 

aquisição de maquinas e 

equipamentos  

em situação 

normal 

concluída 100 

Damianópol

is 

2009 151.223,00 aquisição de caminhão para 

comercialização de frutos 

do cerrado  

em situação 

normal 

concluída 100 

Damianópol

is 

2012 260.000,00 aquisição de um caminhão 

com tanque rodoviário para 

transporte de leite  

em situação 

normal 

concluída 100 

Divinópolis 

de Goiás 

2009 145.500,00 ampliação e adequação do 

frigorifico municipal  

em situação 

normal 

concluída 100 

Divinópolis 

de Goiás 

2011 280.000,00 construção de 01 refeitório 

01 escritório 01dormitorio e 

01 guarita para que possa 

atender as exigências do 

ministério  

em situação 

normal 

concluída 27 

Divinópolis 

de Goiás 

2004 675.378,00 construção de abatedouro, 

aquisição de caminhão 

frigorífero, maquinas e 

equipamentos, capacitação 

e treinamento.  

em situação 

normal 

concluída 100 

Flores de 

Goiás 

2014 1.721.999,

28 

aquisição de patrulha 

agrícola mecanizada para 

assentamentos de reforma 

agrária no estado do goiás 

em situação 

normal 

concluída 0 

Iaciara 2010 105.138,91 ampliação/reforma da 

fábrica de farinha com 

aquisição de equipamentos  

em situação 

normal 

concluída 100 

Posse 2006 134.984,00 ampliação do mercado do 

produtor  

em situação 

normal 

concluída 100 

Simolândia 2006 162.999,77 pastagem; kit mat. móvel 

permanente; unid. didát.; 

veiculo; cj motor e 

triturador; canavial; rede 

agua e energia; data show 

em situação 

normal 

concluída 100 

Fonte: MDA/2015. 

Os projetos apresentados e definidos pelo colegiado do TCVP, conforme tabela 28, 

não se encontram em um munícipio específico, estão distribuídos conforme, orientação na 

formulação da política pública, que visa dinamizar e atender ao conjunto que compõe o TCVP, 

com a proposta de promoção da autonomia e redução das desigualdades socioeconômicas, que 

são objeto prioritário no PTC. 
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Assim no quarto capítulo, será analisado e debatido se o PTC, especificamente no 

recorte da pesquisa consegue romper, com a hipótese levantada no problema da pesquisa. Os 

dados analisados, apresentam que houve pequenos avanços, mas de que modo, a sociedade e os 

beneficiários dessa política pública, conseguiram se apropriar da mesma, e torná-la tão eficiente 

quanto a política pública de moradia do programa Minha Casa Minha Vida? Que entendemos 

que mesmo com as rupturas de poder, é reivindicada pela sociedade, por como foi apropriada 

enquanto política pública.  
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4. APROPRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO, A PARTIR DO PROGRAMA 

TERRITÓRIOS DA CIDADANIA 

 

No calendário os dias marcham com velhas botinas,  

é inverno em plena primavera, e o outono não tem 

fim 

deixando marcas profundas em nossos corações que 

sonhou ser orquídea com a mesma força do capim. 

Não te larga de mim, amor entre cegos e tiranos 

modernos 

 entre rosas e espinhos de mão dadas tenho força 

para caminhar. 

Sérgio Vaz. 

 

Neste capitulo analisamos como as relações de poder, estão diretamente vinculadas 

ao modo fazer e apropriar das políticas públicas, aqui estudado o PTC que é nosso objeto de 

pesquisa. Assim apresentamos, a metodologia que sustenta o coronelismo, basilar no “jeito” de 

se fazer política em diversos municípios goianos, especificamente no Território da Cidadania 

Vale do Paranã. Que afeta diretamente o cotidiano da sociedade, e seu modo de se relacionar 

com o Estado. 

 

4.1 RELAÇOES DE PODER: A PERPETUAÇÃO DO ATRASO NOS DIAS ATUAIS 

 

A temática das relações de poder, que se dão pelo viés do clientelismo, coronelismo, 

patrimonialismo, para além de ser uma prática vivenciada no Brasil, desde os primórdios de sua 

ocupação Leal (1948), ocupa pouco debate e análises em alguns estudos que tangem a 

perspectiva da discussão sobre política públicas, principalmente no que tange ao PTC. 

Partindo desse pressuposto, observamos a estrutura e distribuição dos municípios 

no estado de Goiás, que possui em sua totalidade 246 municípios, dos quais 226 possuem 

densidade de menor de 10 mil habitantes a 50 mil habitantes conforme mapa 5. 

Diante disso, consideramos que as relações políticas e sociais, se dão de forma mais 

próxima e direta, entre as lideranças locais, seus munícipes e seus representantes na esfera 

regional, estadual e federal; que conforme Leal (1948), cita na perspectiva do filhotismo, que 

mostra sua face nos favores e perseguições, conforme vemos: 

 

A outra face do filhotismo é mandonismo, que se manifesta na perseguição aos 

adversários: “para os amigos pão, para inimigos pau”. As relações do chefe 

local com seus adversários raramente são cordiais. O normal é a hostilidade. 
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Além disso, como é obvio, sistemática recusa de favores, que os adversários, 

em regra geral, se sentiriam humilhados de pedir. (LEAL, 1948. p. 60) 

 

Assim, reafirmamos o conceito elaborado por Leal (1948), que categoriza o 

Coronelismo, como um compromisso de favores entre o poder local (privado) e o poder público, 

em todas suas esferas. A análise de Martins (1994), corrobora com essa perspectiva ao reportar 

que o público e o privado, se misturam e se confundem; uma vez que o controle 

tradicionalmente é ligado ao poder oligárquico nessas localidades. 

Portanto, a centralidade da questão agrária é presente também no Coronelismo, uma 

vez que não é possível realizar a dissociação dessa característica, pois o coronel é o poder 

político local. Este sujeito pode restringir sua atuação ao município e fazer alianças, ou projetar 

sua representação para outras instâncias; contudo sem perder o controle sobre as relações, que 

contará com seus apoiadores mais próximos, para assumir ou coordenar essa tarefa, segundo 

Leal (1948). 

A concentração fundiária, em regiões onde se percebe a atuação desse modo de 

relação de poder, é gritante e latente. E sua perpetuação se faz necessária, para que não haja a 

ruptura social, delegando à população a dependência constante e ausência de autonomia e 

compreensão da realidade. Essa condição permite, a perpetuação do voto de cabresto, com 

diversas formas de gratidão, não mais só baseadas na botina, na dentadura; mas, com novas 

formas de favores, atualizadas conforme as mudanças tecnológicas e científicas alcançadas 

(LEAL,1948). 
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Figura 16 – Contigente populacional dos municípios goianos

 
Fonte: IMB, 2015. 

 

Essa relação entre o público e o privado, que se confunde, e ora é considerada quase 

idêntica ou similar, tem um lastro construído ao longo do processo de Brasil Colônia, para o 

Brasil República, uma vez que o processo de concessão do território pela Coroa Portuguesa, 

era dado pela vassalagem. Assim a servidão, a retribuição, eram consideradas inerentes a 

lealdade política, que significava em termos concretos, prestígio econômico e político. Sendo 

os súditos, escravos, arrendatários, propriedade do vassalo, sem distinção da ação pública ou 

privada, Martins (1994).  

Dessas relações construídas, resultam o clientelismo, que é um componente do 

conceito de Coronelismo; as ações clientelistas se perpetuam pelas trocas de favores políticos 
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com interesses de retorno econômico, basicamente pela oligarquia e o Estado, que será 

composto e apropriado pela mesma. O que ocorre em suas diversas escalas, no âmbito 

municipal, regional, estadual e federal, em seus diversos poderes. 

Esses ditos favores que compõem uma visão patrimonialista, da relação Estado e 

poder privado, ocorre de forma sistêmica e continua. Outrossim, o poder privado se confunde 

com o poder público, como patrimônio, visando consolidar a dependência dos atores sociais 

que não estão incluídos nesse jogo. Isso traz a sensação à população, de que os benefícios 

proporcionados a ela, são fruto dessa “boa” relação entre esses poderes; que resultarão no 

cenário atual, na forma de emendas partidárias, prioridades no planejamento e execução de 

obras e serviços, dentre outras “beneficies” conseguidas pela boa relação, Martins (1994). 

Para que essas relações de clientelismo, tenham uma efetividade elas não estão 

dissociadas da perspectiva da corrupção, que se dá pela lógica da troca de favores e agrados em 

todos os segmentos da sociedade. Essa via de mão dupla, ocorre como apontada por Martins 

(1994), em todos tipos e modelos de governo que existiram no país, na Colônia, na República, 

nas Ditaduras, e novamente na República; sempre construída com os detentores da posse da 

terra, que implica em poder político. 

A desigualdade observada ao longo desses processos, exemplifica que não é 

somente o fator corrupção, que determina o contexto socioeconômico vivido, mas é um 

componente, para que esse ciclo não seja rompido, lançando mão de diversos mecanismos de 

controle social. Foucault (1987) na obra Vigiar e Punir, apresenta que os processos de controle, 

não ocorrem somente pela força física, mas uma metodologia aplicada, que constitui uma 

microfísica do poder, no qual essa dominação é flexível e passível de apropriação. 

Analisando como a composição do estado de Goiás, conforme citado, é 

majoritariamente de município pequenos e médios, esse controle, pela lógica do coronelismo, 

é uma hipótese a ser considerada. A metodologia aplicada, a partir do conceito, é tangível e 

viável, com núcleos menores de aglomeração populacional, a perspectiva do favor e da dívida 

política é facilitada. 

Considerando que Goiás, é reconhecido por ser um estado de produção 

agropecuária, em suas diversas mesorregiões e microrregiões com diversidade de produção; 

desconsiderar os interesses nesses territórios numa perspectiva de exacerbação da concentração 

fundiária e a territorialização dos monopólios na agricultura e pecuária, conforme Oliveira 

(2014), seria leviano e imprudente, tanto pela sua localização geográfica para distribuição para 

mercado interno e externo, quanto pela constituição de uma nova fronteira de exploração 
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denominada MATOPIBA, que é composta pelas estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia, no bioma Cerrado. 

Desse modo, a relações e interesses pertinentes a essa política que é exploratória e 

agressiva, a partir de dados apresentados pela Comissão Pastoral da Terra; está diretamente 

vinculada ao modo do Estado, se relacionar com os “donos do poder” que são os mesmos que 

possuem a propriedade da terra, e segundo Martins (2010), constrói uma relação 

interdependente com o Estado, sendo seu braço de sustentação e componente do mesmo. 

Instrumentalizando a desigualdade em todos os modelos lançados como meio de exploração e 

constituição de riqueza. 

Observadas como se dão as relações de poder, suas diversas metodologias no 

cotidiano de pequenos, médios e grandes municípios a variar sua escala; o modus operandi com 

a constituição do pacto federativo e as políticas públicas, que foram pensadas e gestadas após 

a Constituinte de 1988, não foram rompidas e tampouco negadas, uma vez que vários 

instrumentos de ação foram definidos para que o clientelismo, o patrimonialismo, e coronelismo 

fossem validados e institucionalizados, por meio das emendas parlamentares, doações diretas, 

e outros, que Souza (2013) ainda reitera que as emendas nas Constituições que ocorrem no 

Brasil ora são para contemplar políticas públicas com viés de desenvolvimento social e 

econômico, ora são para negá-las e perpetuar o modelo vigente. 

A partir da necessidade de compreender como se formou o Brasil desde sua situação 

como colônia de exploração até a Republica, e como esse emaranhado de relação do Estado, 

com o poder privado, nos delega a situação anacrônica de um desenvolvimento conservador e 

por vezes arcaico, considerando como o capitalismo se desenvolveu em outros países e 

colônias. Urge o debate de como se estruturaram e como se perpetuam, se a sociedade brasileira 

compreende, consegue exercer de fato um controle social autônomo ou se somente referenda o 

modelo de Estado, que tem a partir da representatividade sua atuação. 

 

4.2. CONTROLE SOCIAL E AUTONOMIA: COMO CONSTRUIR (RE)EXISTÊNCIAS? 

 

Quando evocamos a perspectiva de controle social, trazemos o conceito 

participativo da sociedade civil organizada para construção e acompanhamento das ações 

executadas pelo Estado, em suas diversas estruturas; e por consequência o princípio da 

autonomia. 

A partir dessa concepção, conforme analisado no tópico anterior, as relações de 

poder são inerentes ao território e por consequência são parte de uma disputa, que pode ser em 
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maior ou menor conflito. Arrais (2007), apresenta que essa territorialidade e poder, se dão na 

região que configurará uma arena política; não excluindo o território, mas compreendendo que 

o desenvolvimento regional é uma decisão de Estado com interesses dos atores sociais 

envolvidos, em que muitos momentos são negados os conflitos: 

 

Advertimos, como fez o próprio autor, que existem fracções de classe com 

interesses específicos na relação com outras frações ou mesmo com o Estado. A 

classe, entendida de forma homogênea, pouco contribui com a reflexão sobre a 

arena política nos dias de hoje, mesmo porque o conjunto de interesses no espaço 

regional não se resume à clássica oposição e proletariado [...] Diríamos até que 

a região, como arena política, pode ser analisada como o campo legítimo de 

tensões, de forças, que são traduzidas em projetos diferentes. Na arena política, 

vence aquele que dispõe de melhores estratégias de poder, ou dos seculares 

estratagemas descritos por Sun Tzu (1983) que não resumem à violência física, 

muito bem embora expressem uma relação desigual de forças. (ARRAIS, 2007, 

pp. 82-83) 

 

 

Compreendendo essa concepção apresentada, as disputas travadas no território 

enquanto espaço de poder, se dão de forma objetiva (com uso da força) ou de forma simbólica, 

conforme Bourdieu (2010) discorre de como se dá a representação política, tendo em vista as 

competências, as necessidades em jogo e os interesses específicos de cada um nessa disputa. 

O Brasil possui nesse campo particularidades, que lhe conferem um caráter peculiar 

e sinuoso, a partir da demanda social, que ora são atendidas, ora são negligenciadas, que em 

diversos momentos não negaram sua potencialidade, contudo: 

 

Para apreender esse processo de construção da cidadania no Brasil é importante 

uma breve incursão no passado, como forma de resgatar sua gênese. Afinal, 

essa cidadania, enquanto construção histórica, não surge do nada, não é fruto 

do acaso. Trata-se de uma síntese do amplo desenvolvimento da sociedade 

brasileira que se dá desde a emancipação política nas décadas iniciais do século 

XIX e adquire contornos mais nítidos entre as últimas décadas do mesmo 

século e as primeiras décadas do século XX. (FREITAS, 2004, p. 95) 

 

Como essa construção de cidadania, é recente no contexto histórico do Brasil, 

conferindo somente seu desenvolvimento mais ativamente, a partir do final do século 19, a 

participação popular e social é em outros momentos, de forma espontânea e isoladas, tais como 

Resistências Quilombolas, Canudos, Contestado, Revolta de Trombas e Formoso, que foram 

reprimidas a braço forte do poder do Estado, para que o Brasil não vivenciasse processos de 

revolução popular. 

Ao discorrer de como os grandes proprietários de terra, estavam diretamente 

“apadrinhados” pela sua relação com o Estado, e como braço dele Leal (1948) aponta a 

dificuldade de financiamento dos pequenos proprietários de terra no período do estudo 
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apresentado por ele, entre as décadas de 1940 e 1950. Com a análise também apresentada por 

outros autores que discutiram a formação do Brasil, Martins (2010), Martins (1994) Prado Jr. 

(2011), é recorrente que o segmento da agricultura camponesa, hoje classificada como 

agricultura familiar, jamais contou com ações diretas do Estado, sejam por financiamento ou 

política públicas.   

A partir das intensificações das lutas populares iniciadas na primeira metade do 

século 20, com a ligas camponesas, que foram perseguidas e enfraquecidas com o advento da 

ditatura militar que ocorreu de 1964 a 1985, no bojo desse rescaldo e com a situação econômica 

e social agravada nas décadas finais do século 20. Somente a partir da década de 1990, o Estado 

por força da imagem a ser reestabelecida no cenário da política externa, inicia no Brasil a 

primeira política pública voltada à agricultura camponesa, com o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. 

Com a participação da Igreja Católica, partidos políticos e sindicatos, tem nesse 

período o surgimento de movimentos sociais que atuarão em diversos setores da sociedade, 

Martins (1994). Desse período, o movimento social que tem maior reconhecimento é 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST; outras entidades ligadas a 

representação de sindicatos e federações tanto rurais, como urbanas se rearticulam e constroem 

pautas e ações com a finalidade de buscar a autonomia e garantias de direitos sociais. 

Ensejando mudanças por conta das contradições de desenvolvimento e o modelo de 

Estado, as lutas sociais, fomentam o debate da concepção de política pública, suas finalidades, 

seus interesses e a quem são destinadas, evocando a necessidade da participação nos processos 

de construção e decisórios. 

Assim, os governos que eleitos na década de 1990 e início do século 21, trazem a 

sua discussão e elaboração, a perspectiva da participação da academia na construção dos 

embasamentos para seus programas de governo e formulação de políticas públicas, sendo 

Fernando Henrique Cardoso o primeiro presidente a inaugurar esse mecanismo, tendo 

sequencia nos governos de Lula e Dilma (MARTINS, 2011). 

Contudo, o processo de industrialização e modernização, não conseguirá romper 

com os laços de dominação e controle exercidos pelo modelo do coronelismo. Ele será 

atualizado e fortalecido, ao contrário do que propõe Leal (1948), com o advento da participação 

e controle do Estado, pelo funcionalismo público que há época se apresentava como uma 

possibilidade. 

Portanto, compreender quem historicamente domina e controla o Estado, facilita a 

análise das intencionalidades de como as políticas públicas são gestadas e elaboradas, a partir 
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uma concepção de desenvolvimento seja ele Rural, Urbano, Regional, de Estado-Nação. Ao 

discorrer de como é constituído o “povo” brasileiro, e como sua formação histórica, 

contemplando, inclusive a linguagem como diferenciador, Martins (2011) elenca a diversidade 

e contradição, que tornam a perspectiva da participação, representação, na distinção do povo de 

linguagem “nheengatu” que hoje é considerada nossa linguagem coloquial, para o povo de 

linguagem oficial da administração portuguesa, considerada a linguagem oficial. 

Desconsiderar a concepção do Estado moderno, e suas demandas a partir dos 

interesses específicos dos grupos de poder, e suas classes, pode ser leviano. Uma vez que o 

modelo de desenvolvimento e produção é basicamente capitalista, desse modo, subordina a 

sociedade as relações de mercado. Logo toda ação do Estado, por meio de políticas públicas, 

que é como ele age, não está descolada desse interesse, sendo a priori suas ações para atender 

o bem comum, historicamente não sendo essa a premissa de ação do mesmo (OLIVEIRA 

FILHO, 2004). 

A participação social por meio de conselhos, ONGs, fóruns de discussão, 

associações, são garantidas e preconizadas em muitas ações do Estado em suas diversas 

estruturas, que necessitam desses instrumentos de controle social para validação a ação do 

Estado, não está passível de empecilhos e entraves, conforme afirma: 

 

E, diante desse quadro, não temos a ilusão de que a proposta de criação de um 

conselho, ou de um fórum permanente, ou de outro tipo qualquer de instituição, 

legítima e legal, que venha a desempenhar esse papel – articulador, formulador 

e, ao mesmo tempo, fiscalizador das ações do poder público voltadas para esse 

fim -, vai encontrar uma infinidade de barreiras de caráter técnico-

administrativo-financeiro, ou, até mesmo, de posições político-ideológicas. 

Essas posições arraigadas no mundo das relações de poder, ainda contaminam 

o ambiente político goiano, embora travestido num novo discurso de 

modernidade e superação daqueles interesses que permearam, historicamente, 

as relações explicitas do mais puro clientelismo e autoritarismo. (OLIVEIRA 

FILHO, 2004, p. 75). 

 

Partindo desse pressuposto, conseguir construir uma participação social, autônoma 

é uma tarefa penosa e trabalhosa uma vez que é possível encontrar diversos brasis e interesses 

dentro um mesmo território. Nesse cenário, buscar fortalecer e dar novos significados ao 

modelo de sociedade, de desenvolvimento, retomando o processo histórico-social é a 

ferramenta necessária, para buscar novas (re)existências e garantir uma participação autônoma. 

A análise do regimento interno do TCVP, que foi instituído no dia 08 de novembro 

de 2009, nos elenca vários critérios para participação do controle social a ser desenvolvido pelo 

o colegiado territorial; respeitando os princípios, objetivos, a paridade e composição, suas 
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instancias e competências, de cada componente do colegiado que compõe a plenária territorial, 

destacamos o seguinte item do regimento: 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO e PARIDADE 

 

Art. 4º. O COLEGIADO TERRRITORIAL Vale do Paranã será composto 

inicialmente por 96 (noventa e seis) membros entre organizações da sociedade 

civil (Associações, cooperativas, Ong’s, sindicatos) autarquias, instituições e 

órgãos públicos, Conselhos municipais, Conselhos estaduais. 

Parágrafo Primeiro. Para que o conselheiro esteja apto a votar nas deliberações 

da plenária este deverá estar formalmente indicado pela instituição com 

assento no colegiado, por meio de ofício encaminhado ao Colegiado. 

Parágrafo Segundo. Deve-se observar sempre a paridade entre os componentes 

do colegiado para que seja respeitado o equilíbrio na composição entre as 

instituições públicas e as organizações da sociedade civil. 

Parágrafo Terceiro. Para efeito de preservação da paridade no colegiado 

territorial, sempre que um membro for indicado por uma instituição 

denominada CONSELHO (municipal, Estadual), deve-se observar a origem do 

conselheiro indicado. Se este pertencer a quadros de qualquer entidade ou 

órgão público então deverá ser computado como conselheiro do poder público, 

se por outro lado o referido conselheiro for originado de uma organização não 

governamental, então deverá ser computado como conselheiro da sociedade 

civil. 

Parágrafo Quarto. Acontecendo de haver um conselheiro pertencente a uma 

organização não governamental e exercendo mesmo tempo qualquer cargo 

público, seja eletivo, comissionado, efetivo, ou contrato temporário, este 

deverá ser representante da organização a que dedique à maior parte do seu dia 

útil.  

Parágrafo Quinto. Qualquer organização com assento no COLEGIADO 

poderá indicar novas instituições a fazerem parte do mesmo, entretanto o 

ingresso deverá ser apreciado e aprovado em plenária. Preservando sempre o 

princípio da paridade.  

Parágrafo Sexto. Instituições participantes do Vale do Paranã.  

Parágrafo Sétimo. A substituição de membros Titular pelo suplente na reunião 

deverá ser comunicada na abertura do evento. (MIMEO, 2009, p. 5, 6) 

 

 

O excerto apresentado, elenca como será escolhido quem participará para 

acompanhar, decidir sobre as ações necessárias ao TCVP, fiscalizar essas ações, dentre outras 

que estão listadas no regimento interno. Dentro do apontado como se dão as relações 

institucionais e de poder, quando é feita a análise dos membros do colegiado, e sua indicação 

feita por cada município, na implementação do PTC, nota-se a predominância da influência do 

poder público nos processos decisórios e cooptação de seus aliados políticos na participação 

pela sociedade civil organizada. Uma vez que como elencado, a política do favor e da dívida 

política é recorrente nos pequenos e médios municípios goianos. 
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Figura 17 – Composição do Colegiado Territorial do TCVP (2011) 

 

Fonte: Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT - Ecocut, 2011. 

 

A partir da composição do colegiado do TCVP, é definida como será feita a gestão 

e controle das atividades e ações a serem desenvolvidas. Apresentamos a seguir, os quadros que 

contêm os dados referentes ao Núcleo Diretivo e Núcleo Técnico do TCVP. 

 

Quadro 4 – Núcleo diretivo (2009) 

PODER PÚBLICO 

NOME CIDADE 

Santino Cardoso da Silva Iaciara-GO 

Jason Neves da Silva Divinópolis 

Josivan Jose Sarnento Simolândia 

José Ferreira Cirino Mambaí 

Antonio Resende Duarte São Domingos 

David Moreira de Carvalho Alvorada do Norte 

Damásio Kennedy de Amorim Posse 

SOCIEDADE CIVIL 

NOME CIDADE 

Juvêncio Alves de Souza Damianópolis 
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Marly Maria dos Santos Guimarães Posse 

Cícero Raimundo dos Anjos Flores de Goiás 

Elcivaldo Barbosa da Silva Buritinópolis 

Joaquim Gomes da Silva Iaciara 

Hélder Rodrigues de Souza São Domingos 

Rubens Salomão Farah Júnior Nova Roma 
F 

Fonte: A autora, 2010. 

 
 
 

Dessa composição a coordenação geral ficou sob a responsabilidade de Damásio 

Kennedy de Amorim (2009-2015), Secretaria Executiva: Rubens Salomão Farah Junior (2009-

2010), substituída por Ludimila Lelis Ataides (2011-2012), Juciene Mendes dos Santos (2012-

2015). A partir dessa análise, observamos que a direção a priori é ocupada por membros que 

possuam ligação direta com o poder público, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, 

no TCVP; assim corroborando a perspectiva de controle na formulação, implementação, 

avaliação da política pública pesquisada, por parte do Estado, deixando a sociedade civil uma 

participação consultiva, nos espaços definidos (plenária colegiado), uma vez observado a 

campo, que o Vale do Paranã conta com baixo movimentos sociais e sociedade civil articulados.  

 

Quadro 5 – Núcleo técnico (2009) 

 

Composição Núcleo Técnico –TCVP 

NOME MUNICÍPIO FUNÇÃO/ORGÃO 

Luis Fernando dos Santos Alvorada do Norte Coordenador/Sociedade 

Civil 

Carlos Antônio Pereira dos 

Santos 

Damianópolis Secretário Executivo/ 

Poder Público 

Carlos Henrique de 

Oliveira 

Buritinópolis Membro/Poder Publico 

Ailton Reis Valente São Domingos Membro/Poder Público 

Lucydario Patriota de 

Araújo 

Nova Flores Membro/Poder Público 

Hermes Carlos Bitencourt Alvorada do Norte Membro/Poder Público 

José Ribamar da Cruz 

Sales 

Posse Membro/Poder Público 

Vilmar Ornelas Filho Formoso-MG Membro/Poder Público 

Pedro Teles do Reis Posse Membro/Poder Público 

Nilson Pereira Rocha Simolândia Membro/Sociedade Civil 

Zéria Severo da Costa São João D'aliança Membro/Sociedade Civil 

José de Oliveira Adolfo Alvorada do Norte Membro/Sociedade Civil 

Simony Pereira Brasileiro Simolândia Membro/Sociedade Civil 

Juciene Mendes dos 

Santos 

Simolândia Membro/Sociedade Civil 
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Andre Bordin Mambaí Membro/Sociedade Civil 

Antonio Celso Barroso de 

Salles 

Mambai Membro/Poder Público 

Milton Ferreira dos Santos Divinópolis de Goiás Membro/Poder Público 

Helio Francisco Dourado Guarani de Goiás  Membro/Poder Público 

Fonte: A autora, 2010. 

 A análise dos quadros 4 e 5, apresentam informações dos membros que compõem 

o núcleo diretivo e núcleo técnico, que tem sua indicação realizada pelo poder público, bem 

como da sociedade civil organizada. Contudo, nas atividades do pré-campo e campo, 

observamos que as participações dos membros do poder público eram mais regulares e assíduas, 

em relação aos membros da sociedade civil. Essa menor participação da sociedade civil, em 

diálogos realizados, ocorre pela dificuldade de custeio para as reuniões que são realizadas de 

forma alternada nos municípios do TCVP; para os membros do poder público é menos 

observada, diante da liberação a atividade laboral em seu município e diárias de custeio 

garantidas.   

A partir dessa análise do TCVP, como objeto de estudo e fazendo correlação com 

a bibliografia estudada, acreditamos, que a participação e autonomia da sociedade, enquanto 

forma de (re)existências e construção de um país menos desigual, faz parte de um processo 

longo e gradual, diante da correlação de forças e interesses, que estão postos na concepção e 

apropriação do Estado, como mediador e provedor do desenvolvimento, a partir do viés 

capitalista em que o Brasil está inserido. 

 

4.3 AVANÇOS E ENTRAVES DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA 

 

A concepção de território que foi utilizada para elaboração do PTC, como 

discorrido com a análise teórica, ao conceito enquanto categoria da ciência geográfica, é 

totalmente desvinculado do sentindo meramente normativo, que o Estado vai apropriar para 

colocá-lo enquanto programa de governo. A tentativa de conceber o PTC enquanto política 

pública, foi válida na intencionalidade, porem sua execução segue a lógica descrita por Freitas 

(2004) e Oliveira Filho (2004) no qual as forças que fazem a disputa do Estado, sendo elas 

hegemônicas desconsideram o conjunto de atores pertencentes ao território. 

A partir da bibliografia que trata da análise e eficiência do PTC e dos PTR, as 

referências utilizadas, são quase unânimes ao elencar, as contradições na formulação teórica, e 

execução prática do programa, que a priori, teria a finalidade de constituir uma política pública 

apropriada pelo conjunto social e beneficiários a ela vinculada. 
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Assim uma nova reformulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

-  PNDR, será resgatada a partir de 2003, para recompor e sobrepor as políticas anteriormente 

utilizadas tais como SUDENE, SUDECO, SUDAM, Rocha Neto; Oliveira (2013); com essa 

perspectiva é traçada uma metodologia que contempla o Brasil em sua totalidade, observando 

a partir da mesorregiões e microrregiões estabelecidas anteriormente em cada estado da 

federação. 

Com essa intencionalidade de promover a priori uma inserção das regiões 

consideradas pouco dinâmicas, em sua esfera socioeconômica, a política territorial que 

configura um conjunto de elementos para sua estruturação teórica e política; é trazida enquanto 

modelo a ser praticado e copiado, o que são utilizados essencialmente em algumas regiões da 

Itália, França, conforme estudado por Saquet (2004); mas, essa tentativa de conciliar modelo 

de participação, construção social por meio de políticas públicas, desconsiderou e negou a 

perspectiva dos conflitos e a questão agrária, que é latente e presente no modelo de 

desenvolvimento gestado no Brasil. 

Como consequência, a apropriação da categoria “território” para elaboração do PTR 

e PTC, promove uma cortina de fumaça, ao reduzir os conflitos, relações de poder, desigualdade 

social, a um problema circunscrito a uma região, que por ter suas municipalidades parecidas, 

escamoteiam as contradições e intencionalidades do Estado, e de quem o controla. Promovendo 

uma mudança de 360° graus, na forma de planejar e executar a política pública, tornando quem 

é excluído, validador de um modelo Top Dow de conduzir essas ações, fazendo parecer que a 

construção foi Bottom Up. 

 

Figura 18 – Representação da constituição do PTC 

 

.  

Fonte: MDA, 2008. 

Organização: a autora, 2017. 
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A existência dos PTR’s não garantiu que algumas microrregiões consideradas 

pouco dinâmicas, por conta dos índices de desigualdade altos, fosse criada o PTC no ano de 

2008, conforme decreto 11.503 de 25 de fevereiro de 2008; para que essas regiões agora 

categorizada como PTC’s tivessem um tratamento e acesso políticas e programas diferenciado 

dos PTR’s. O estado de Goiás conforme citado é contemplado com 4 territórios de cidadania. 

Os Territórios Rurais são regulamentados em portaria específica, mas para uma 

microrregião ser considerada PTC ela deve obrigatoriamente pertencer ao PTR, para 

posteriormente ser beneficiado com essa transição. O PTR será atendido para realização e 

execução de benfeitorias estruturais e financeiras através do PRONAT, que permite a realização 

de pactuação, convênios e parcerias entres os governos executivos em suas escalas de atuação, 

uma vez que para que essa atividade seja realizada é necessário um proponente com respaldo 

jurídico e financeiro.  

O PTC é atendido nessa mesma metodologia por outro programa de vinculação, 

chamado PROINF, que também é apresentado como o PRONAT, pela Matriz de Ações definida 

pelo Governo Federal. Esclarecido como se dão as implementações pelas parcerias a serem 

realizadas, o colegiado define a partir do seu PTDRS, o que é prioritário e onde será aplicado a 

partir da decisão colegiada na plenária territorial. 

O TCVP foi contemplado desde sua constituição com 11 projetos a serem 

executados via PROINF. Os critérios e municípios onde seriam executados projetos, foram 

definidos a partir PTDRS do TCVP e seu colegiado, que é a instância que delibera e aprova 

para que o núcleo diretivo em conjunto com núcleo técnico viabilizem a formulação dos 

projetos, sua implementação e execução. 

O TCVP pode também receber doações e fazer captações com outros órgãos e 

ministérios, para buscar atendimento de outras demandas que não estejam restritas ao PROINF, 

assim em 2010, o governo federal através do MDA, lançou o PAC 2 que tinha como prioridade 

atender outras demandas que eram reivindicadas pelos municípios de pequeno a médio porte, 

conforme orientação institucional:  

 

O Governo Federal lançou no exercício de 2010 a segunda etapa do Programa 

de Aceleração do Crescimento. O chamado PAC 2 é uma nova fase do PAC e 

tem propostas novas para o País continuar crescendo. Com ele, o Governo 

reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do País e de seus cidadãos. 

Entre os objetivos do PAC2 destacam-se: universalização do acesso à energia 

elétrica e à água tratada no campo e na cidade; ampliação da agricultura irrigada; 

revitalização de bacias hidrográficas; ampliação do acesso à habitação; expansão 

das malhas rodoviária e ferroviária e sua integração com portos, hidrovias e 

aeroportos; e conservação das estradas vicinais, importantes para o escoamento 

da produção e para a segurança do tráfego nos pequenos municípios. 
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As ações do MDA (responsável pela operacionalização do PAC2 equipamentos, 

incluem dotar as administrações municipais de meios para abertura, recuperação, 

readequação e conservação de estradas vicinais na zona rural de municípios com 

predominância de agricultores familiares e para mitigação dos efeitos da seca 

nas regiões do semiárido. 

Para tanto, em julho de 2010, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

e o Comitê Gestor do PAC lançou a ação de aquisição de máquinas e 

equipamentos parta recuperação de estradas vicinais. Essa ação visa fomentar a 

infraestrutura de pequenos municípios (abaixo de 50 mil habitantes), por meio 

da compra direta de RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E 

CAMINHÃO CAÇAMBA e posteriormente sua doação, garantindo a melhoria 

no transporte de produtos e pessoas no meio rural. 

Devido aos efeitos negativos advindo do período de estiagem e seca, o Comitê 

Gestor do PAC ampliou benefício aos municípios localizados no Semiárido e na 

região da SUDENE que tiveram reconhecida a situação emergência, por meio 

decreto federal, inclusive os municípios acima de 50 mil habitantes. Além dos 

equipamentos mencionados anteriormente, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário doará a esses municípios PÁ CARREGADEIRA e CAMINHÃO PIPA.  

Os resultados esperados são: melhorias no escoamento da produção 

principalmente dos agricultores familiares durante as épocas de chuvas e de 

secas, melhorias no transporte escolar, redução de erosão de terra e da 

degradação do meio ambiente, incremento do turismo rural e do acesso à água, 

principalmente nos municípios em situação emergencial de seca dos efeitos 

negativos do período de estiagem e seca, entregará 18.071 equipamentos. 

(BRASIL, 2010, p.88). 

 

 

Os 12 municípios do TCVP foram contemplados cada um, com um Kit (caminhão 

caçamba, retroescavadeira, motoniveladora) que foram entregues em junho de 2012, na capital 

do estado. A entrega foi realizada com a assinatura do termo de compromisso e de doação do 

equipamento. 

           

Figura 19: Entrega do “kit” Território da Cidadania (caminhão – retroescavadeira – motoniveladora) 

Fonte: Jornal Diário do Norte,01-02-2014. 

 

O controle e acompanhamento da açao do Estado, por meio de suas administrações 

publicas, é desde de 1988, com o advento da nova Constituição após um período de ditadura 

militar, respaldada pela atuação de Conselhos, que podem ter caráter deliberativo e/ou 

consultivo, em seus diversos segmentos. Tal aspecto está respaldado no princípio de garantir a 

cidadania da sociedade, bem como o correto uso e destino dos recursos públicos. 
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No que tange o TCVP, para além das orientações contidas no decreto que institui o 

PTC, para o acompanhamento e controle por parte do colegiado territorial, é preconizado a 

participação em cada município dos CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável), que possuem dentro de suas atribuições acompanhar e fiscalizar a política de 

desenvolvimento rural em cada município. 

Os equipamentos doados diretamente pelo MDA, via PAC 2, tem como príncipio 

para sua gestão e controle, conforme orientação durante a entrega, que os municípios 

beneficiados, elaborem as diretrizes de uso dos equipamentos, contendo os critérios para 

manutenção, operação e revisão. A prioridade para o uso e destinação dos mesmos é a 

agricultura camponesa, denominada agricultura familiar, na qual a atuação do CMDRS é 

fundamental para essa garantia; tendo ainda o respaldo das Delegacias Federais do MDA, para 

realizar a fiscalização a partir de reclamações, denúncias pelo não uso correto dos mesmos. 

Diante do exposto, apresentamos, a situação dos equipamentos e projetos que estão 

lançados, em documentos oficiais consultados. 

O município de Divinopólis de de Goiás, recebeu do PROINF os seguintes projetos: 

construção de abatedouro, aquisição de caminhão frigorifico, máquinas e equipamentos, 

capacitação e treinamento, ampliação do frigorifíco municipal, para atender a demanda de abate 

de bovinos no TCVP, construção de um refeitório para utilização do funcionnários do 

abatedouro, um escritório para administração do frigorifico, e uma guarita para abrigo dos 

seguranças do frigorifíco, para atender as exigências do Ministério. Via PAC 2, um caminhão 

caçamba e uma motoniveladora. 

 

 

         

Figura 20: Fotos da obra do Frigorífico de Divinópolis de Goiás 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Figura 21: Fotos da obra do Frigorífico de Divinópolis de Goiás 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

 

            

Figura 22: Fotos da motoniveladora do PAC 2 de Divinópolis de Goiás 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

 

               

Figura 23: Fotos do caminhão caçamba do PAC 2 de Divinópolis de Goiás 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

O municipio de Posse, recebeu do PROINF, a ampliação do mercado do produtor. 

Via PAC 2, um caminhão caçamba e uma motoniveladora. 
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Figura 24: Foto da obra de ampliação do mercado do produtor de Posse 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

O município de Damianópolis recebeu do PROINF, a ampliação da infraestrutura 

da casa de farinha e aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição de um caminhão para 

comercialização de frutos do cerrado, aquisição de um caminhão com tanque de resfriamento 

para transporte de leite. Via PAC 2, caminhão caçamba, uma motoniveladora e uma 

retroescavadeira. 

 

         

Figura 25: Fotos da retroescavadeira do PAC 2 no município de Damianópolis  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

 

      

Figura 26: Fotos do caminhão com tanque de resfriamento no município de Damianópolis  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Figura 27: Fotos da obra de ampliação da casa de farinha no município de Damianópolis  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

        

Figura 28: Fotos da obra de ampliação da casa de farinha no município de Damianópolis  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

O município de Iaciara recebeu do PROINF, ampliação/reforma da fábrica de 

farinha e aquisição de equipamentos. Via PAC 2, um caminhão caçamba, uma  motoniveladora 

e uma retroescavadeira. 

 

       

Figura 29: Fotos da retroescavadeira do PAC 2 no município de Iaciara  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Figura 30: Fotos do caminhão caçamba do PAC 2 no município de Iaciara 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

 

          

Figura 31: Fotos da motoniveladora do PAC 2 no município de Iaciara  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

 

 

Figura 32: Fotos da obra da casa de farinha no município de Iaciara 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

O município de Alvorada do Norte recebeu via PROINF, Implantação de um Portal 

de apoio ao turismo e a comercialização da produção familiar. Via PAC 2, um caminhão 

caçamba, uma motoniveladora e uma retroescavadeira. 
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Figura 33: Fotos da obra do Portal de apoio ao Turismo no município de Alvorada do Norte  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

          

Figura 34: Fotos da obra do Portal de apoio ao Turismo no município de Alvorada do Norte  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

           

Figura 35: Fotos da obra do Portal de apoio ao Turismo no município de Alvorada do Norte  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

O município de Simolândia recebeu do PROINF, pastagem; kit material móvel; 

unidade didatica; veículo; conjunto de motor e triturador; canavial; rede de água e energia; data 

show. Via PAC 2, um caminhão caçamba, uma motoniveladora e uma retroescavadeira. 
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Figura 36: Fotos da obra unidade didática no município de Simolândia 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

O município de Flores de Goiás recebeu do PROINF, aquisição de patrulha agrícola 

mecanizada para assentamentos da Reforma Agrária. Via PAC 2, um caminhão caçamba, uma 

motoniveladora e uma retroescavadeira. 

 

       AF 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 37: Fotos da patrulha agrícola no município de Flores de Goiás  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

       FFFF FFF FFF  

Figura 38: Fotos da patrulha agrícola no município de Flores de Goiás  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Figura 39: Fotos do caminhão caçamba do PAC 2 no município de Flores de Goiás 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Fotos da motoniveladora do PAC 2 no município de Flores de Goiás 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

O município de Buritonópolis, apesar de não ter sido contemplado no PROINF, até 

a data da pesquisa e ter recebido somente via PAC 2, um caminhão caçamba, uma 

motoniveladora e uma retroescavadeira, como os demais municípios, nas fotos da Figura 42, é 

possível sintetizar o que foi relatado sobre como é compreendida a relação do público-privado, 

por parte das administrações de quase todos os municípios. Nas imagens, vemos a situação de 

uma casa de farinha, que poderia atender a demanda dos agricultores familiares e se encontra 

abandonada. 

           

Figura 41: Fotos casa de farinha no município de Buritinópolis   

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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O trabalho de campo, e o resgate de material da atuação no TCVP, reverbera que a 

mediação do poder pelo coronelismo, delega aos pequenos municípios uma situação de 

utilização da coisa pública, sem critério e sem compromisso de retorno social, que garanta de 

fato a dinamização econômica. 

Diante do exposto, as atividades de formação que foram desenvolvidas, em 

conjunto com outros territórios, são meras formalidades para validar uma ação e controlada e 

sequestrada por quem detêm o controle do poder. 

Diversas atividades foram realizadas, desde a constituição do TCVP, para que os 

beneficiários do PTC, seus gestores, e toda sociedade civil organizada pudesse, romper com a 

lógica e de fato ter uma participação ativa nas ações e políticas públicas que a afetam direta e 

indiretamente. 

Dentre elas podemos elencar, as oficinas de Educação Ambiental com parceria do 

Ministério do Meio Ambiente – 2010; curso de formação de conselheiros – 2011; oficina de 

construção do PTDRS – 2009; Seminário sobre aquicultura – 2010; curso de elaboração de 

projetos – 2011; visitas técnicas a outros PTC’s e PTR’s – 2011 e 2012. E outras agendas 

realizadas com a participação e reformulação dos NEDETs, que trazem uma nova dinâmica de 

autonomia, principalmente aos grupos de mulheres.  

Todavia, o observado enquanto partícipe do TCVP, e posteriormente com o 

trabalho de campo e visitas técnicas, a renovação e participação da sociedade civil organizada, 

se restringia ainda, principalmente aos mesmo atores sociais envolvidos durante a constituição 

do TCVP, e no que tange a participação do poder público, a renovação encontrada, ainda seguia 

os mesmos moldes, de ser apadrinhado político ou o “capa” como são conhecidas as pessoas 

que são da confiança de quem detém o poder político local. 

Contudo, o colegiado não terá autonomia de propor, alguma ação que não esteja 

contemplada na matriz de ação, que entendemos que não empodera ou promove autonomia da 

discussão da necessidade a partir da realidade local, mas, somente valida o que o Estado, por 

meio do Governo Executivo definiu e projetou como ação a ser desenvolvida, a partir do viés 

econômico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As relações de poder, baseadas na ação do coronelismo, clientelismo, paternalismo, 

e outras que se constituem como elemento, de aliança entre o Estado, o poder privado, e por 

conseguinte o capital. São base de nossa constituição enquanto colônia, e depois república; 

numa simbiose que aos olhos e sensação da sociedade no cotidiano, são parte uma da outra. 

A partir dessa constatação, latente e visível em todas as ações do governo executivo, 

no poder legislativo e em todas as instituições, que permeiam suas práxis na corrupção e favor. 

Porque o que deveria ser base do questionamento, é a quem esse Estado deveria servir? Tendo 

a premissa de administrador, por que não atenderia todos os agentes sociais contidos no 

território, compreendido, com espaço de contradições e disputas de poder? E não somente aos 

atores hegemônicos nesse território? 

A partir destes questionamentos, compreendemos que essa ação que não é 

desprovida de intencionalidades, tem como elementos estruturantes, a concentração fundiária, 

e por consequência a questão agrária, que historicamente reproduz uma aliança com modelo de 

econômico capitalista, lançando mão da exploração escravocrata que não foi rompida, com a 

abolição da Escravidão em 1888. São elementos, ainda presentes e atuais, em diversas relações 

de trabalho no campo. 

Esses mesmos donos terra, são os donos do poder representativo, em suas diversas 

escalas. Que perpetuam essas relações do micro ao macro poder, físico e simbólico, uma vez 

que observamos, em algumas lideranças o anseio, de um dia se tornar o coronel. Assim, quando 

a educação não é libertadora, ela enseja o desejo de se tornar o opressor, conforme Paulo Freire, 

discorre em toda sua trajetória de contribuição na construção de uma pedagogia libertadora. 

Compreendendo, essa lógica de atuação, a implementação do PTC, em regiões que 

são consideradas “rincões” de pobreza e desigualdade, não seria construída pela sociedade, uma 

vez que em diversos momentos o conflito foi negado, nessa incursão. E também, como quem 

já possui controle político e social, nas mesmas, são os coronéis que não tem interesse, nessa 

alteridade, o que percebemos foi a captura da política, para instrumentalização dos interesses 

do grupo hegemônico. 

Constatamos ainda que especificamente no TCVP, a participação de movimentos 

sociais, é relativamente baixa, com uma procura recente nessa atuação pela Comissão Pastoral 

da Terra, o Movimento Camponês Popular, no ensejo de construir novas bases de atuação, para 
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além das que estão tradicionalmente inseridas em Goiás. Isso porque as associações, federações 

de trabalhadores por vezes em alguns dos municípios são cooptadas pelo poder local. 

Como resultado, a perpetuação do atraso, da omissão e do descaso com o bem 

público, bem discorrido por Martins (1994), é realidade tangível e recorrente. A tentativa 

construir e implementar uma política pública, em que a demanda não tenha surgido da 

necessidade e compreensão popular, a priori, não terá efetividade prática, pois diante das 

alianças necessárias, com quem detêm o poder incorrem do fracasso, como parte inerente. 

Acreditamos que a temática, das relações de poder que perpassam pelo 

coronelismo, não serão esgotadas, num momento presente, pois com advento do golpe jurídico-

midiático ocorrido no ano de 2016, que engendrou um esfacelamento de diversas políticas 

públicas e programas voltados para a agricultura camponesa, e outros segmentos historicamente 

excluídos, reafirmam a necessidade de maior debate e pesquisa, nesse tema que é tão caro, a 

sociedade. Que conforme informação na palestra proferida durante o lançamento do livro Uma 

sociologia da vida cotidiana, no dia 06 de outubro de 2015, na Faculdade de História da UFG, 

Martins, (2015), o avanço e o retrocesso social na sociedade brasileira são pendulares.   

A necessidade de uma agenda de pesquisa, que aprofunde o tema discutido, com a 

análise crítica, de como a agricultura camponesa, é a responsável pela economia dos pequenos 

e médios municípios, é urgente e necessária, para que possamos contrapor a esse modelo de 

exploração econômica predatório, que exclui e não produz dignidade e vida plena e abundante.  
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ANEXOS 

 

Roteiro – Campo Território da Cidadania Vale do Paranã 

Entrevistas 

Entrevista – Coordenador do TCVP  

Entrevista – Prefeitos dos municípios do TCVP 

Entrevista – Membros do colegiado TCVP (Núcleo Técnico) 

Entrevista – Membros do colegiado TCVP (Sociedade Civil e Poder Público) 

Entrevista – Representante de movimentos sociais  

 

Eixo Norteadores 

 Processo de formação do território 

 Participação da sociedade civil e poder público 

 Projetos implantados, em andamento e situação (uso dos beneficiários) 

 Situação do CMDRS no acompanhamento da execução das políticas públicas de 

desenvolvimento rural  

Questionário: 

. Identificação 

 (Nome, Escolaridade, Município) 

. Participa do Colegiado Territorial?  

. Qual segmento representa?  

(Sociedade Civil ou Poder Público) 

. Há quanto tempo participa do Colegiado Territorial? 

. Como avalia a atuação do Núcleo Diretivo, Núcleo Técnico, Colegiado e Plenária? 

. Como avalia a atuação do colegiado do TCVP nas políticas públicas e ações? 

(PROINF, PNAE, PAA, MINHA CASA MINHA VIDA, PRONATEC, LUZ PARA TODOS, 

ATER, SIM/SUASA, EDUCAÇÃO NO CAMPO, CRÉDITO FUNDIÁRIO E REFORMA 

AGRÁRIA, COOPERATIVISMO, AGROECOLOGIA) 

. Como é feita a indicação para o colegiado? E como são escolhidos os representantes do Núcleo 

Diretivo, Núcleo Técnico? 
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. Como avalia a atuação do Núcleo Diretivo e Núcleo Técnico? 

. Avalia que existem grupos que dominam o colegiado e grupos são excluídos? 

. Qual a periodicidade das reuniões do colegiados e plenária? Como é feito o chamamento? 

. Como é escolhida, e acompanhadas ações do PROINF no TCVP? 

. Avalia que os membros do colegiado conseguem repassar e debater em seus municípios o que 

é debatido nas plenárias? 

. Como avalia o conhecimento da sociedade de seu município em relação ao Território da 

Cidadania Vale do Paranã? 

. Avalia que houve avanços com o Território da Cidadania Vale do Paranã para a região? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


