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RESUMO 
 
 

A presente dissertação teve por objetivo analisar as práticas do Colegiado Territorial, sob a 
perspectiva da Teoria do Reconhecimento. Para isso utilizou-se das dimensões teóricas 
propostas por Nancy Fraser e José Henrique de Faria, nas categorias do reconhecimento 
econômico, social, político e emocional do conjunto do Colegiado do Território da APA Cantão 
do Estado do Tocantins. Para a efetivação da pesquisa, realizou-se estudo de campo com 
base metodológica qualitativa. A coleta dos dados foi realizada por meio de pesquisa 
documental no ano de 2016 a 2017 e entrevistas semiestruturadas no período de agosto a 
setembro de 2018, sendo analisadas com base na teoria social do discurso. Os resultados 
deste estudo revelam que o Colegiado Territorial favoreceu o reconhecimento aos sujeitos 
pertencentes ao Território APA Cantão, sob quatro categorias analisadas, mas que também 
levantam elementos que mostram a falta de reconhecimento da população em alguns casos 
bem pontuais. A pesquisa mostrou que com a criação do Colegiado pode ser observado 
avanços no que abrange a interação social entre os indivíduos, assim como a valorização das 
práticas culturais, seja na produção do artesanato, da agro industrialização artesanal e do 
agro extrativismo dos frutos do cerrado, atividades utilizadas para a geração de renda com a 
participação ativa do Comitê de Mulheres, despertando nestes sujeitos o sentimento de 
pertença e de identidade individual e coletiva. Tendo como objetivo, analisar as práticas do 
Colegiado Territorial, na perspectiva do reconhecimento, político, social e emocional dos 
sujeitos pertencentes ao território APA Cantão do Tocantins, este caminhou para mais além 
como no despertar consciente de cada sujeito em compreender-se e entender que são 
agentes de mudança da comunidade. Isso facilitou na participação paritária das discussões e 
resolução de problemas da população pelos representantes do Colegiado Territorial. Como 
um todo, pode-se expressar que o Colegiado é considerado um instrumento de base 
representativa de ordem coletiva de desenvolvimento comunitário, que alavancou avanços 
consideráveis no desenvolvimento social ao longo do território. Porém considera-se que em 
termos de reconhecimento e de participação há um longo processo de ainda está em 
construção, sendo necessário a ampliação dos sujeitos envolvidos, como a garantia da 
participação das populações que vivem em comunidades remotas, sendo esse é um processo 
recente e em construção e que o Colegiado ainda é marcado por diversas contradições a 
serem superadas.  

  
PALAVRAS-CHAVE: Território. Reconhecimento. Políticas Públicas. Desenvolvimento.  
.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation was to analyze the practices of the Territorial Collegiate, from 
the perspective of the Theory of Recognition. The theoretical dimensions proposed by Nancy 
Fraser and José Henrique de Faria were used in the categories of economic, social, political 
and emotional recognition of the APA Cantão Territory Collegiate of the State of Tocantins. 
For the accomplishment of the research, a field study was carried out with qualitative 
methodological basis. Data collection was done through documentary research in the year 
2016 to 2017 and semi-structured interviews from August to September 2018, being analyzed 
based on social discourse theory. The results of this study reveal that the Territorial Collegiate 
favored the recognition of the individuals belonging to the APA Cantão Territory, under four 
categories analyzed, but also raise elements that show the lack of recognition of the population 
in some very specific cases. The research showed that with the creation of the College can be 
observed advances in social interaction between individuals, as well as the valuation of cultural 
practices, whether in the production of handicrafts, artisanal agro-industrialization and agro 
extractivism of the fruits of the cerrado, activities used for the generation of income with the 
active participation of the Women Committee, awakening in these subjects the feeling of 
belonging and of individual and collective identity. With the objective of analyzing the practices 
of the Territorial Collegiate, in the perspective of the political, social and emotional recognition 
of the individuals belonging to the APA Cantão do Tocantins territory, this one went further 
than in the conscious awakening of each subject in understanding and understanding that are 
agents of community change. This facilitated the parity participation of the discussions and 
resolution of problems of the population by the representatives of the Territorial Collegiate. As 
a whole, it can be said that the Collegiate is considered a basic instrument representative of 
collective order of community development, which has leveraged considerable advances in 
social development throughout the territory. However, it is considered that in terms of 
recognition and participation there is a long process is still under construction, and it is 
necessary to expand the subjects involved, such as ensuring the participation of populations 
living in remote communities, and this is a recent and under construction and that the 
Collegiate is still marked by several contradictions to be overcome. 

  
KEYWORDS: Territory. Recognition. Public policy. Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O caminho de ocupação e formação do espaço territorial brasileiro foi 

historicamente construído e marcado por grandes conflitos e disputas de diversas 

naturezas. No Brasil o fenômeno da busca pelo reconhecimento social e a reparação 

da desigualdade surge como um componente da nossa questão social a perdurar 

desde o período pré-colônial. 

A instalação no território brasileiro por volta de 1570 ocorreu após a 

implantação da monocultura de plantio de cana e engenhos nas terras brasileiras 

devido a grave crise ocorrida pelo modelo de monocultura e trabalho escravo nas ilhas 

portuguesas, que resultou no esgotamento dos solos de lá sendo um fator culminante 

para a implantação deste modelo no Brasil mais precisamente na região Nordeste  

(MORAES, 2001). 

O processo de expansão territorial no estado brasileiro aconteceu de diversas 

maneiras e interesses distintos. Primeiro na região Norte mais precisamente na costa 

do Maranhão, a disputa foi com interesse de expulsão dos franceses pelos espanhóis 

e nesse mesmo período fundaram a capital Belém do Pará no ano de 1616 (MORAES, 

2001).  

Já a expansão ao sul e ao oeste, se deu pela busca de índios para a fim de 

escravizá-los nos engenhos e lavouras de açúcar, o que chamaram de formas de 

servidão indígena e não escravos, e a partir do século XVII é que Portugal volta a ser 

soberana na Europa e o Brasil consequentemente passa a ser dividido sobre o 

domínio espanhol e português e no final do século XVIII, após muitas guerras e 

disputas internas. Portugal passa a ser soberana sobre o território brasileiro, e 

somente a partir desse período que se inicia o processo de formação territorial com a 

busca pelo ouro (MORAES, 2001).  

Esses dados históricos mostram que embora o país apresente um potencial 

econômico, enfrenta desafios ao que refere as questões de reconhecimento e 

redistribuição. Mas isso é um reflexo da estrutura política formada  desde o início da 

conquista do país conforme a história relata, explicado por Santos (1996) quando diz 

que o resultado da dinâmica de formação territorial, foi sustentada por uma base 

política defasada como também com características visíveis pautada na ocupação 

violenta pelos confrontos e disputas, também pela usurpação das terras, que resultou 
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em uma formação territorial com relações econômicas e políticas absolutamente 

primitivas, o que caracteriza o Brasil com uma base econômica capitalista, com 

pressupostos de uma classe dominante parasitária, com domínio da maior parte de 

terras rurais improdutivas ( SANTOS, 2010).  

Segundo Delgado (2007) mesmo que o Brasil apresente um grande potencial 

em termos de desenvolvimento econômico, estas atividades encontram-se 

visivelmente localizadas mais precisamente nas regiões sudeste e sul do país é visto 

que 70% do produto interno bruto- PIB está concentrado em áreas restritas localizadas 

no Centro-Sul do país e nas capitais regionais das outras regiões, pois atuam como 

polo agregador de indústrias e de concentração populacional urbanos.  

Embora essas disparidades sociais, fizessem parte dos diversos debates 

políticos, nunca houve realmente interesse governamental de uma reparação. 

Somente no início dos anos de 1990 que se iniciou a uma discussão da política de 

territorialização no Brasil com o objetivo de descentralizar os recursos voltados às 

políticas públicas controladas pelo governo, onde havia fortes indícios de uma política 

neoliberal. Tais medidas resultaram em dois fatores por um lado uma intenção 

democratizante do desenvolvimento do país e da redução das desigualdades 

existentes entre as diferentes regiões, e por outro, uma busca de reordenamento 

territorial a partir de um Estado Nacional (DELGADO, 2007). 

Somente com a  reinvenção das políticas públicas a partir da década de 1990, 

que favoreceu uma reformulação governamental, sendo que nesse período houve 

uma visão mais ampla de todo o espaço territorial brasileiro com a criação dos 

territórios rurais e de cidadania em todos os estados do Brasil, essa nova dinâmica, 

favoreceu no direcionamento dos recursos por meio de políticas públicas, 

proporcionando o alcance de recursos, a toda a população, inclusive as de regiões 

mais longínquas que estão inseridas dentro desses espaços territoriais1 (DE 

MEDEIROS, 2010).  

 
1 De acordo com o Atlas dos Territórios de 2004, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, constituiu 
e formalizou nesse ano de 2007, um número de noventa e nove territórios, compreendendo 1.503 
municípios. A região que possuía o maior número de territórios era a Região Nordeste, com 41 
territórios, correspondendo a 41,41% de total e compreendendo 646 municípios da região (abrangência 
de 36,14% do total de municípios da região). E em seguida vinham a Região Sudeste com 17 territórios 
e as Regiões Norte e Sul com 15 territórios cada uma. Em 2007, o número total de territórios aumentou 
para 126 compreendendo 1.917 (MDA/SDT 2007).  
 



16 
 

A proposta de decentralizar à esfera política foi uma forma de transferência do 

controle social, com a intenção de promover a inserção da participação social no 

debate político. Porém nesse contexto surge uma complexidade de fatores que são 

desafiadores para a implantação dos recursos, pois o modelo antes implantado 

partiam do próprio governo, e no novo modelo participativo esse precisa ser 

repensado a partir das características peculiares de cada local (DELGADO, 2007).  

Por essa razão, a noção do desenvolvimento territorial deve ser utilizada com 

cuidado, pois as identidades não são fixas e podem ser profundamente transformadas 

como resultado das mudanças econômicas, sociais, culturais e políticas promovidas 

por processos de desenvolvimento que venham a ser implementados nos territórios 

(DELGADO; BONNAL; LEITE, 2007). 

Partindo da necessidade de reparações de diversas injustiças sociais é que 

surge o Programa de Desenvolvimento dos Territórios, tinha como estratégia assumir 

o território como foco das políticas públicas conforme indicado no Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável- PTDRS, sendo esse elaborado no ano de 2002. 

Nesse modelo buscou-se a ampliação das políticas públicas e a ampliação da 

participação social, as ações buscou envolver os diversos setores sociais 

(TERRITÓRIOS, DA CIDADANIA, 2009). 

Tal modelo de gestão foi elaborado com a intenção de contar com a 

participação de diversos setores sociais, sendo o Comitê Gestor composto por 

representações governamentais federais e promover a execução e a avaliação do 

programa assim como a definição dos territórios. Os Comitês de Articulação Estadual 

tem carácter consultivo e propositais, são compostos por representantes 

governamentais, federais, estaduais e municipais. Já os Colegiados Territoriais tem a 

participação paritária da sociedade civil e nisso inclui a participação de representantes 

de fóruns locais (Conselhos de Saúde, Educação, Consad, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento local) além de outros setores como agricultura familiar, indígenas, 

povos e comunidades tradicionais, além de jovens, mulheres. Ainda reúne outros 

setores como associações, cooperativas, além de instituições de apoio e acadêmico 

(TERRITÓRIOS, DA CIDADANIA, 2009).   

Um dos territórios constituídos e alcançados por esse modelo de 

desenvolvimento no Estado do Tocantins e tem como foco de pesquisa é o território 

da Área de Proteção Ambiental do Cantão - APA Cantão, este é formado por nove 

municípios sendo Abreulândia, Pium, Araguacema, Caseara, Monte Santo, Dois 
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Irmãos, Divinópolis, Marianópolis e Chapada de Areia. Apresenta uma vasta extensão 

territorial de 26. 325 km², e uma baixa densidade demográfica apenas 1,57 hab./km, 

segundo dados do censo (2010), isso mostra que o desenvolvimento territorial torna-

se desafiador na implantação e gestão participativa dessas políticas públicas (IBGE, 

2010). 

Segundo dados obtidos a partir do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - PTDRS, mostram que a situação demográfica territorial constitui um 

elemento fundamental para configurar o perfil econômico, político e social da 

população, constituindo pontos de referência também para o planejamento e gestão 

de um conjunto de políticas públicas como educação, saúde, previdência e inclusão 

social, são condicionadas pela dinâmica demográfica (TERRITÓRIOS, DA 

CIDADANIA, 2009). 

Ao compreender que o contexto territorial é um espaço marcado por diversos 

conflitos sociais, pela disputa de poder e de diferenças ideológicas, de fato o torna 

desafiante no que tange a compreensão em sua totalidade, fez-se necessário buscar 

na Teoria do Reconhecimento de Nancy Fraser elementos teóricos para uma maior 

compreensão e análise das dimensões do contexto do território. Para a autora o 

reconhecimento contribui para a análise das relações e conflitos sociais, ao que 

aborda sua teoria em uma perspectiva tridimensional, insiste que os conflitos sociais 

não poderiam ser explicados apenas a partir da luta por reconhecimento social, e 

reivindicações por redistribuição da riqueza material, e em outra dimensão  

reivindicações de natureza do reconhecimento por reparação de injustiças na garantia 

da paridade de participação, a qual se apresenta nas esferas de tomada de decisões 

e que poderiam ser representadas por três formas de justiças, que seriam a  social,   

econômica  e  política do reconhecimento (FRASER, 2009).  

A partir da abordagem de Nancy Fraser surge o Reconhecimento Emocional 

na teoria de José Henrique de Faria, que consiste na dimensão emocional do sujeito. 

O autor aborda o reconhecimento emocional por meio da estima social, das relações 

individuais ou coletivas dos sujeitos entre si.  

Tendo o conjunto do Colegiado Territorial como responsável por aglutinar todas 

as representações dos diversos setores que representam um número abrangente de 

instituições e também sendo nesse que perpassa todas as decisões referente à 

discussão e implantação das políticas no território, decidiu-se utilizar essa instância 

como elemento central, para investigar a nossa indagação central: Qual a contribuição 
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do Colegiado Territorial para o reconhecimento dos sujeitos pertencentes ao Território 

da APA Cantão? 

O problema de pesquisa evidenciado acima está inserido nas problemáticas 

globais inerentes ao modelo político proposto, tais como a limitação da participação e 

controle social referente aos recursos voltados às políticas públicas. Para tanto é 

necessário vencer esse modelo político capitalista que percebe o contexto social de 

forma globalizada e generalizada não considerando cada uma das peculiaridades 

locais e à dimensão humana.  Portanto a referida proposta traz ao debate a 

importância da participação da sociedade de forma paritária e ativa na tomada de 

decisões e na reparação das diversas injustiças sociais.   

Assim a presente proposta de investigação justifica-se na medida de que o 

território   APA Cantão é um das regiões do Estado do Tocantins com baixo 

desempenho do Índice de Desenvolvimento Humano- IDH, segundo levantamento do 

IBGE (2010), sua população na maioria dos municípios obtém seus rendimentos por 

meio do trabalho artesanal, como o extrativismo, a agricultura familiar e a pesca. O 

nível de escolaridade ainda é baixo e a formação técnica da população mais jovem 

fica a desejar, fazendo com que a maioria migre para centros maiores a procura de 

emprego.  

E devido a esses inúmeros fatores há certo distanciamento desses indivíduos 

da vida política paritária, sendo que aqueles que ocupam os cargos públicos na 

maioria são grandes fazendeiros, empresários ligados ao ramo da pecuária e 

agricultura de monocultivos. Com isso o território enfrenta uma série de limitações a 

opções estratégicas que podem ser consideradas reducionistas por estabelecer como 

determinante apenas o elemento econômico em relação das questões, sociais, 

culturais política e emocionais dos sujeitos.   

Ante o exposto, a proposta contida na presente dissertação traz como objetivo 

principal analisar as práticas do Colegiado Territorial, na perspectiva do 

reconhecimento econômico, político, social e emocional dos sujeitos pertencentes ao 

Território APA Cantão do Tocantins, propondo-se como objetivo específico inicial, 

descrever os elementos que estabelecem a formação do Colegiado territorial. Em 

seguida, seria analisar a participação dos sujeitos envolvidos no Colegiado Territorial 

na implantação e gestão das políticas públicas, como na tomada de decisões e no 

encaminhamento das políticas públicas no Território, para isso, foi construído um 

mapeamento das políticas públicas implantadas ao longo do território e a análise da 
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participação do Colegiado Territorial na execução destas e por fim verificar a 

manifestação das categorias do reconhecimento no desenvolvimento dos sujeitos 

pertencentes ao Território da APA Cantão do estado do Tocantins, sendo identificadas 

como se apresentam as categorias do reconhecimento no caso em estudo. 

Nesta perspectiva entende-se que as disparidades sociais identificadas ao 

longo do processo de expansão territorial é consequência de uma série de desajustes 

e que sua consequência não seria apenas pautada na dimensão econômica, mesmo 

que esta seja de importância, mas entende que ela tem origem multidimensional e de 

diversos conflitos sociais.  

A dissertação é o resultado de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com um 

coletivo formado pelo Colegiado Territorial do Território APA Cantão do Estado do 

Tocantins. A opção por esse grupo se deu pela necessidade de que é nesse espaço 

consultivo que reúne o coletivo das representações responsáveis pela implantação 

das políticas públicas no território, sendo que também nos permite averiguar qual o 

grau de participação social na construção e execução destas políticas, tendo como 

base de análise as dimensões do reconhecimento.  

Enquanto estratégia de exposição da dissertação o texto encontra-se 

organizado em seis capítulos, aos quais se seguem. O primeiro deles aborda na seção 

introdutória, a apresentação do tema e do problema a ser abordado, quanto os 

objetivos da pesquisa e justificativas. 

Assim o segundo momento, focaliza os aspectos que envolvem o entendimento 

sobre o território, busca apresentar uma discussão sobre os diversos campos do 

conhecimento que o define, além de um levantamento e apresentação dos caminhos 

de formação do espaço territorial e seus desafios e potencialidades.  

No segundo capítulo busca apresentar o caminho do desenvolvimento e 

construção das políticas públicas, resultados de diversas lutas sociais e como essas 

tem o papel fundamental na reparação das desigualdades sociais e para o 

reconhecimento no campo dos diversos setores da sociedade.  

No terceiro capítulo a pesquisa apresenta à trajetória que compõe os elementos 

teóricos e filosóficos da teoria do reconhecimento, por meio de um resgate desde sua 

ideia central até a abordagem dos principais pensadores contemporâneos que utilizam 

da referente teoria cada um no seu aspecto, para explicar os diferentes mudanças e 

conflitos sociais ocorridos nos últimos tempos e também faz referência a  teoria 

proposta por Nancy Fraser que coloca o reconhecimento como forma de reparação 
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de injustiças sociais analisando a partir das dimensões econômico, político, cultural. 

E por fim em outro aspecto a pesquisa apresenta a abordagem de José Henrrique de 

Faria ao qual complementa a dimensão Emocional do sujeito que contribuirá para a 

análise.  

O quarto capítulo é dedicado a definir os elementos metodológicos que 

permearão o universo empírico da pesquisa. Trata-se do momento em que o 

pesquisador relata o universo da pesquisa, seus procedimentos e opções em termos 

de método de coleta e tratamento de dados. 

O quinto capítulo destina-se à análise dos dados, é o momento de confrontar a 

teoria com a práxis, sendo através da prática dos sujeitos nas atividades do Colegiado 

Territorial que a pesquisa busca levantar elementos que caracterizem o 

reconhecimento econômico, social, político e emocional dos sujeitos em estudo, no 

que tange a implantação da política territorial, e a participação social.  

O sexto capítulo e dedicado às considerações finais, fazendo um fechamento 

para o trabalho, trazendo alguns aspectos referentes as descobertas e conclusões a 

que se chegou, a partir da trajetória de levantamento e análise dos dados coletados 

durante todo o percurso de elaboração desta dissertação.  
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4. JUSTIFICATIVA   

 
O programa de desenvolvimento do território é uma das ações promovidas pelo 

Governo Federal, com a intenção de promover o desenvolvimento territorial e a 

reparação das injustiças sociais, tendo como objetivos a descentralização de recursos 

públicos, por meio de políticas públicas. Tal programa, é um modelo recente, que foi 

implementado por meio da criação de diversos territórios, esses constituídos por 

diversos municípios com características semelhantes.  

Contudo, deve ser levado em consideração de que o estado brasileiro é 

caracterizado por suas diferenças de culturas e povos, o que é preciso ser levado em 

consideração, quando se pensa em desenvolvimento das regiões, sendo esse um 

processo com inúmeras contradições.  

Diante desse contexto e dos desafios propostos cabe a necessidade de um 

estudo metodológico, que aponte os principais entraves e as potencialidades a serem 

exploradas, para que os recursos das políticas sejam bem aproveitados de forma que 

promovam o desenvolvimento dos sujeitos. 

Para Fraser (2008) um dos entraves para o reconhecimento social estaria nas 

estruturas econômicas dominantes que impedem a participação dos sujeitos, o que a 

autora expõe é que se faz necessário a identificação de tais injustiças que muitas 

vezes se encontram embutidas dentro da estrutura das próprias instituições,  seja na 

legislação, o se faz necessário uma mudança legal, e na política requerem mudanças 

de regras das políticas. Tais aspectos permitem substituir padrões de valores 

institucionalizados e padronizados para um modelo que permita a garantia da 

paridade de participação social.  

Ao remeter para a questão territorial, deve-se considerar que as arenas 

decisórias e os espaços públicos institucionais existentes não podem ser vistos 

apenas como espaços de representação e participação dos atores no processo 

político, mas de possíveis articuladores dos programas existentes. Em ambos os 

casos, trata de questões políticas, que dizem respeito à relações de poder e não de 

questões meramente técnico-administrativas, o que significa que a consideração do 

reconhecimento dos diferentes indivíduos e instituições deve ser mutualmente 

pensadas.  

A escolha do Colegiado Territorial do Cantão como tema de estudo deu-se elo 

fato que é um espaço institucional constituído por diversas representações de diversas 
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esferas sociais e que desempenha um importante papel de discutir as demandas, 

elaborar as propostas, implementar e gerir os recursos do Programa de 

Desenvolvimento Territorial. Diante disso surge a necessidade de realizar um estudo 

sobre os desafios e as potencialidades que este coletivo encontrou durante a 

implantação do referido programa. 

Portanto compreendendo que neste espaço territorial, é um espaço de 

diferentes manifestações culturais e diferentes povos, que o compõe se faz necessário 

compreender qual a contribuição do colegiado para o desenvolvimento humano dos 

sujeitos. Assim esta dissertação tem o objetivo de colaborar para uma melhor 

compreensão do alcance da política territorial, nas dimensões econômico, político, 

social e emocional dos sujeitos pertencentes ao Território APA Cantão.  
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Partindo dos objetivos que orientam a proposta do estudo, foram buscados 

teoricamente por autores que permitiu desenvolver um quadro conceitual que 

favoreceu tanto na compreensão da problemática ao que a pesquisa se propôs, como 

também no desenvolvimento do estudo.  

Para dar início, busca-se fazer uma discussão das ações voltadas para esse 

contexto territorial através das Políticas Públicas, neste aspecto buscou-se desenhar 

o caminho que definem essas políticas, e qual a intenção dos governos ao elaborar 

tais propostas, tendo em vista que essas exigem alguns passos para serem realmente 

efetivadas.  

Em um segundo momento é discutido temas referentes ao conceito sobre o 

termo território e seus diferentes aspectos de entendimento, em uma breve discussão 

sobre o espaço territorial, no que tange seu aspecto físico espacial e também suas 

características, de diversas expressões culturais, de diferentes povos e culturas 

dentro das mais diversas contradições.   

Mais especificamente, em virtude do lócus de pesquisa, ou seja, o Colegiado 

Territorial, o tema que emergem como preponderante para a análise que se pretende 

está na compreensão em torno da Teoria do Reconhecimento como possibilidade de 

compreender em como se apresentam as categorias do reconhecimento de Nancy 

Fraser aos sujeitos pertencentes ao Território da APA Cantão 

 

5.1 O CAMINHO DA POLÍTICA PÚBLICA  

 

Os países que por base desenvolvem sua economia voltada ao modo 

capitalista de produção refletem uma população com diferentes níveis de 

desenvolvimento humano e social. O que significa que essas disparidades são 

refletidas  nos diversos  aspectos da vida  desses indivíduos, podendo ser observadas 

de uma forma objetiva, nas diferenças de sexo, idade, religião, renda, profissional, 

cultura e outros, e também são percebidas dentro de um aspecto subjetivo do sujeito, 

como nas ideias, valores, interesses, aspirações e outros, o que contribui para que 

surjam diversos conflitos, e é nesse contexto que surge as políticas públicas  

governamentais, com a intenção de minimizar os conflitos e disparidades existentes. 

De uma maneira simplificada Shmitter, apud Rua (2009), define essas políticas, como 



24 
 

um conjunto de técnicas formais ou informais operacionalizadas pelas relações de 

poder, quando se trata de resolução de conflitos e soluções de problemas.  

O termo política pública está presente em todo contexto social, e em tudo o que 

diz respeito à vida dos indivíduos em sociedade, como também nas organizações. 

Vale entender que, diante de tantas definições, é necessária a compreensão de dois 

elementos teóricos: a ação e a intenção, sendo que até pode haver uma política sem 

uma proposta bem definida, porém não ocorrerá de modo algum uma política com 

ótimos resultados se essa não estiver pautada em ações materializadas de intenções 

ou propostas concretas como explica:  

 

(...) em termos políticos administrativos, o desenvolvimento de uma 
sociedade resulta de decisões formuladas e implementadas pelos 
governos dos Estados nacionais, subnacionais e supranacionais, em 
conjunto com as demais forças vivas da sociedade, sobretudo as 
forças de mercado em seu sentido lato. Em seu conjunto, essas 
decisões e ações de governo e outros atores sociais constituem o que 
se conhece com o nome genérico de políticas públicas (HEIDEMANN; 
SALM, 2009, p. 04). 

 

Seguindo com as definições ao termo, das políticas, estas podem ser 

entendidas como um conjunto de ações e decisões que justificam a alocação e 

destinação de valores, e que envolvem mais do que uma decisão e requerem ações 

minuciosamente selecionas para implementar as decisões. Dentro desse aspecto, as 

políticas públicas em toda sua abrangência, desde a sua elaboração e distribuição até 

seus resultados, como na divisão e redistribuição, traduzem o que denomina como 

forma de poder político, o que implica a participação política, na condução da 

distribuição e redistribuição do poder, mediação de conflitos sociais, na destinação 

dos recursos como meio de favorecimento ou solução de problemas (RUA, 2009).  

As políticas públicas são geralmente constituídas a fim de garantir e atender 

aos anseios das populações em países com inúmeras desigualdades sociais, tendo o 

papel importante no desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano- IDH e 

para que ocorra a sua efetivação e seu aproveitamento é importante a participação 

paritária tanto das instituições políticas quanto das entidades civis desde o início até 

a efetivação desta, e são pensadas de forma a atender as demandas principalmente 

das populações que se encontram com baixo nível de renda e se  situam em regiões 

marginalizadas (TEIXEIRA, 2002).  
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As políticas públicas tem o papel de reparar essas disparidades existentes, por 

apresentarem diretrizes e princípios norteadores de ação do poder público, regras e 

procedimentos para as relações entre este e a sociedade civil, essas possuem o papel 

fundamental de garantir a mediação entre os atores da sociedade e do Estado. Uma 

das dificuldades encontradas em facilitar a descentralização dessas políticas seria 

porque estas estão distanciadas do poder público, sendo que “essas demandas são 

interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas por uma agenda 

que se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social” (TEIXEIRA 

2002, p. 03).   

Na perspectiva de Souza (2006) para entender a temática das políticas 

públicas, e conhecer sua trajetória, faz-se necessário compreender seus precedentes 

históricos e sua trajetória, a qual enquanto área de conhecimento ou disciplina 

acadêmica originou-se nos Estados Unidos da América (EUA), no início dos anos 

1930, e mais tarde nos países da Europa, evoluindo mais precisamente na Alemanha. 

O tema se fortaleceu a partir dos estudos que buscavam conciliar o conhecimento 

teórico para explicar sobre o papel do Estado e do governo, sendo que esse mesmo 

modelo fora implementado nos países em desenvolvimento. 

A abordagem da análise de políticas públicas ganhou espaço dentro das áreas 

da ciência política e administrativa. Essa temática surgiu primeiramente nos países 

desenvolvidos, que eram consolidados e estáveis em suas normas democráticas. 

Esse modelo foi discutido e implementado nos países em desenvolvimento décadas 

mais tarde, porém com agravos segundo alguns teóricos que estudam sobre o tema, 

devido aos países em desenvolvimento apresentarem graves fragilidades em suas 

instituições democráticas (FRAY, 1999). 

Os precedentes históricos da discussão a respeito de política pública tiveram 

início nos países ocidentais pela década de 1930, mediante a necessidade de 

planejamento econômico e bem-estar social, porém só foi aprofundado mesmo nos 

Estados Unidos, no início dos anos 1950, com o termo de Policy Science. E após os 

anos de 1970, tomou maior proporção nos países da Europa e acabou disseminando 

para outros países como também no Brasil, tinha como foco promover as instituições 

do Estado e dos governos na implantação de políticas (FRAY, 1999). 

No estudo realizado por Lima (2012) o conceito ganhou espaço dentro do meio 

acadêmico, que buscava aprofundar o estudo teórico com o intuito de apoiar a 

elaboração de projetos de intervenção social dos governos, e no ano de 1951 Lasswell 
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publicou em parceria com Daniel Lerner o livro The Policy Sciencies em que propôs o 

conceito de Policy Sciences, ao qual traz uma diretriz de um conjunto de métodos de 

investigação dos processos políticos.  

Para eles seria possível o alcance dos objetivos de implantação das políticas 

públicas se fossem seguidas as etapas que estariam na informação, promoção, 

prescrição, invocação, aplicação, término e avaliação. Porém, recebeu diversas 

críticas citado por Lima (2012), que avalia a proposta como racional e artificial, pois 

para ele essa linha de pensamento seria meramente administrativa e funcional, e 

defendeu uma proposta voltada a um processo interativo e complexo, na qual as 

relações de poder possuem papel importante para o bom resultado desta (LIMA 2012). 

Dentro os autores que estudam sobre o tema de políticas públicas cita-se David 

Easton, que elaborou a “Teoria dos Sistemas” em 1953, e logo Bachrach e Baratz em 

1962, na verdade esses autores orientavam para que se viesse a tomar cuidado com 

as relações políticas que tivessem como propósito de proteger os interesses 

dominantes da sociedade e para isso propuseram o método de “formação de agenda” 

(LIMA 2012).  

Os estágios que deram origem ao termo Policy Cycle, que se trata de realizar, 

fazer, executar, produzir caracteriza uma política como sendo vista como um ciclo 

dinâmico, contínuo e não linear, e que tivesse a dinâmica de ajustes e mudanças 

durante o percurso de implantação, continuam dizendo que mesmo em diferentes 

concepções de Policy Cycle encontradas na literatura, essas diferenças de ideias 

seriam apenas no aspecto gradual, e o que há em comum entre os teóricos seria a 

concepção da política nos aspectos da formulação, implementação e do controle na 

sociedade (LIMA, 2012). 

Para Frey (1999) o conceito de Policy Cycle seria um elemento crucial na 

abordagem da Policy analisis, das políticas setoriais, já que essas podem sofrer 

alterações no modo como as políticas são formuladas, devido à dinâmica do processo 

político-administrativo, tem se mostrado de uma forma bem abrangente para 

compreender todas as políticas e o autor aponta que dentro desse modelo pode ser 

encontrado um fator comum nas propostas destas. O autor aponta que a identificação 

de uma política pública bem elaborada estaria, na percepção e definição dos 

problemas, na agenda, elaboração, decisão, implementação e avaliação e finalizando 

na correção da ação (FREY, 1999).  
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Na visão de (LIMA, 2012), de todas as etapas das políticas o fator desafiante 

seria na formulação desta, pois seria nesse estágio que que representa as decisões 

que devem ser ajustadas ao campo de aplicação e incorporadas por aqueles que 

idealizam a política. Implementar uma política pública pode ser considerado como 

aplicar um programa de ação a um problema, porém pode haver durante esses passos 

perturbações e modificações entre os objetivos perseguidos e as ações efetivas, 

sendo importante o compromisso por parte dos gestores, dos agentes e do público-

alvo. 

5.1.2. A Importância da Gestão na Implantação das Políticas Públicas  

 

O processo de formulação de soluções e a tomada de decisões representam 

uma das fases da produção de políticas públicas em um cálculo orientado para 

escolher a melhor solução e, nesse sentido, depende da racionalidade dos gestores 

ou das informações que eles conseguem processar. Diante de tais dilemas, Lopes 

(2006) cita um levantamento realizado por Krischke (2003) no qual fala que no Brasil 

tem havido um esforço por parte do Governo Federal em implantar e consolidar 

políticas devido ao aumento de movimentos sociais de reivindicações e da 

permanência social no país.  

Na proposta de Lindblom (1981) seria na fase de implementação que os 

problemas são amplificados em razão dos jogos inter-organizacional e intra- 

organizacional, por envolver diferentes órgãos de execução que colidem e têm 

responsabilidades que se sobrepõem, abrindo espaços para cooperação, controle e 

obstrução recíprocos. Esta fase é fundamental para se obter o sucesso da 

intencionalidade da política visto que o corpo administrativo tem autonomia 

consequente (poder) e não existem incentivos adequados sem que haja interesse por 

parte dos governantes, para que esses ajam de modo que requer a sociedade 

dependente da política pública.  

O fator limitante apontado por Lopes (2006) seria a dinâmica das políticas 

públicas não acompanha fielmente as diferentes etapas previstas.  

Como se observa em diversos projetos elaborados com boa intencionalidade e 

com alto padrão técnico, que impera normalmente durante sua implantação e isso 

ocorre por diversos fatores, que pelas instituições encarregadas de implementação 

como também da continuidade e falta de organização por parte do público-alvo 
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atendido, sendo importante estarem atentos aos processos de aprendizagem 

decorrentes dos processos associados à formulação, à implementação e à avaliação 

das políticas públicas.  

De acordo com Oliveira et al. (2010), outra forma utilizada para nominar a 

configuração das políticas públicas, que qualifica a participação da paridade da 

sociedade civil e poder público, está vinculada à incapacidade das pessoas de 

participarem do processo de gestão social. Há um iminente perigo das pessoas serem 

cooptadas pelos “mais preparados” nos espaços de gestão social, legitimando 

decisões que interessam apenas a alguns grupos (OLIVEIRA et al. 2010). 

 

5.2. DEFININDO O TERRITÓRIO 

 

Ao buscar conceituar o território em seu termo é necessário compreender 

primeiro o que se entende por território. Verifica-se que pode haver várias 

significações ao termo, porém ainda não são bem compreendidas, isso depende em 

qual área de conhecimento é estudado e também para que fim. A definição que é 

comum é encontrado dentro da área de conhecimento da geografia, o qual é visto 

como um lócus espacial e socioeconômico privilegiado, que tem por objetivo 

programar processos de descentralização das atividades governamentais e da 

relação entre Estado e Sociedade, surge com a proposta de uma nova unidade de 

referência para a atuação do Estado e regulação das políticas públicas (SHNEIDER, 

2004). 

Para Brandão (2007) há certa carência ao tratar desse assunto, pois os autores 

clássicos se fixaram nas das ciências sociais, e detiveram tão somente nos estudos 

relacionados a ocupações dos espaços, como por exemplo, a questões de como as 

pessoas buscavam produzir e reproduzir, baseados nas atividades puramente 

econômicas.  

 

Procurou-se avançar uma tipologia, com a classificação 
dos fatores locacionais: os fatores aglomerativos e 
desaglomerativos, os efeitos de atração e repulsão. 
Analisa-se o processo de concentração/desconcentração 
espacial dos fatores e atividades, buscando uma teoria da 
localização (sobretudo industrial) (BRANDÃO, 2007 p. 09). 
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Somente a partir da década de 1970 é que ocorreram mudanças com relação 

ao conceito e função dos territórios, surgindo uma concepção contrária e não 

conservadora que expressou o termo como sendo um espaço significativo no qual 

imperam diferentes características de reproduções sociais.  

Na concepção de Haesbaert (2004) o território é definido como espaço 

geográfico e do tecido social específico que o compõe, com base formada de recursos 

naturais cada um com sua particularidade, de instituições e formas de organização 

próprias, e pode ser observado como características que envolvem diferentes formas. 

É construído dentro de um processo histórico, notado como estratégia para a 

constituição de uma nação, parte de um plano de expansão cultural e consolidação 

identitária, tornando-se ainda mais complexo, e onde se estabelecem as relações de 

poder, assim como as características de reconhecimento de identidade dos grupos 

sociais pertencentes ao espaço territorial. 

Por isso, toda relação de poder espacialmente mediada, é 
também produtora de identidade, pois controlada, 
distingue, separa e, ao separar, de alguma forma, nomeia 
e classifica os indivíduos e os grupos sociais. E vice-versa: 
todo processo de identificação social é também uma 
relação política, acionada como estratégia em momentos 
de conflito e/ou negociação (HAESBAERTH 2004, p.107). 

 
Na perspectiva de Brandão (2007) a visão atomista, estática, positivista e 

utilitarista é encontrada em uma definição em que o território, é um espaço puramente 

físico, composto por um conjunto de municípios com características similares, 

constitui-se como espaço socialmente organizado, em que se mobilizam os atores 

regionais em prol do seu projeto de desenvolvimento, o que o considera como unidade 

de planejamento adequada para a gestão social.  

Segundo Brandão (2007) tais características são encontradas no termo 

realizados pelas instituições formuladoras das políticas públicas, no caso das ações 

reguladoras dos órgãos de governo e que são naturalizadas se não observadas 

atentamente com uma visão crítica. A execução de forma integrada dessas políticas, 

a articulação entre as agências e órgãos de diferentes instâncias do poder público nos 

níveis federal, estadual e municipal, em um ambiente horizontal. 

 

O território que deveria ser visto como ambiente politizado, 
em conflito e em construção, é posto como ente 
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mercadejado e passivo, mero receptáculo. O que é fruto 
de relações sociais aparece como relação entre objetos. 
Há uma coisificação e o território parece ter poder de 
decisão, transformado em sujeito coletivo. Assumindo uma 
perspectiva de ressalta apenas a concórdia de projetos e 
a conciliação de interesses que se apresentam 
orquestrados em determinado território. Dissolvem-se ou 
ocultam-se as contradições, formando um conjunto 
compósito, uma regência ou compromisso territorial que 
tudo parece ajustar e harmonizar (BRANDÃO, 2007 p. 13). 

  
O que o autor quer dizer é que, a noção de construção social do território 

presente na abordagem territorial rural a coloca em um patamar teórico mais 

sofisticado, pois permite reflexões sobre as relações sociais e o campo de ação 

coletivo que se desenvolvem no interior do território e sua configuração com o 

ambiente externo; A questão fundamental está no modo que os agentes privados e 

públicos enxergam o território no sentido de que suas estratégias são territorializadas, 

nisso o ponto fundamental que o elo da mudança necessária para o reconhecimento 

desses espaços. 

O que faz necessário visualizar em duas correntes antagônicas, uma está no 

sentido de o espaço territorial inerte, e sendo um atrativo a investimentos externos, e 

por outro lado um espaço dinâmico, no qual acontecem diversas atividades sociais 

como também carregado de conflitos sociais o que favorece a dinâmica dos 

movimentos revelando assim a expressão do processo de construção histórica em 

aberto.  

Em uma outra perspectiva o território pode ser entendido como as diferentes 

relações existentes da atividade humana há muito tempo, o que consistiu em uma 

relação transparente das sociedades em grupos, sendo que as bases fundamentais 

de formação do processo dos territórios, relacionava a economia e a cultura, ou seja 

“O território lhes pertencia, eles pertenciam ao território, e isso criava um sentido de 

identidade entre as pessoas e o seu espaço geográfico” (SANTOS, 1997, p. 02). 

Para Saquet (2007) há uma relação mútua do território ao materialismo 

histórico dialético, primeiro estaria no modelo de produção e das forças produtivas e 

em outro aspecto estaria na dinâmica e relações políticas e culturais, apresenta-se 

nas questões simbólicas e de identidade, e aparece nas representações sociais, o que 

são apresentadas de forma subjetiva em alguns casos.  
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Na perspectiva de Haesbaert (2004) ao conceituar o território pela apropriação 

social nas dimensões econômica, política e cultural, pode ser considerado como um 

salto qualitativo na visão do autor, pois retrata o contexto territorial para além das 

relações de poder existentes, mas como um espaço dinâmico e de interações sociais. 

 
5.2.1. TERRITÓRIOS: UMA POLÍTICA EM CONSTRUÇÃO   

 

A formação territorial segue uma linha política constitucional, consiste na 

proposta de governo em apresentar possíveis soluções ou medidas paliativas, para a 

redução das desigualdades sociais e diminuição da pobreza. Ao que se refere ao 

contexto brasileiro, esse processo só aconteceu a partir da década de 1990, cujo 

objetivo seria, repensar um modelo de regularização de algumas agências do Estado 

e descentralização das políticas públicas federais (SHNEIDER, 2004). 

Contudo esse debate ganhou destaque entorno de temas, que seriam a 

sustentabilidade e a questão ambiental como o enfoque local e territorial, como 

também temas relacionados como problemas internos ao estado brasileiro como o 

caso do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) e da difícil tarefa de se 

fazer a Reforma Agraria, que são as principais demandas do Brasil. (SHNEIDER, 

2004). 

Com o objetivo de reorganizar e desenvolver os territórios foi instituído o 

Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat) no Brasil, 

referindo-se à uma política de desenvolvimento territorial que almejava a ampliação 

da participação social dos atores no processo de diálogo, negociação, desenho e 

planejamento de políticas públicas.  

Também conhecido como Territórios Rurais de Identidade, esteve presente na 

formação da SDT - Secretaria de Desenvolvimento Territorial, acontecida em 2003. 

Este programa foi regulamentado pela Portaria n° 5, de 18/7/2005, que reconhece a 

seleção, alteração e administração de Territórios Rurais e garante suporte legal para 

o projeto “Territórios da Cidadania” (TC), um programa adicional iniciado em 2008. 

Para Delgado e Leite (2011) o projeto “Territórios Rurais de Identidade” reconheceu 

que alguns territórios apresentavam-se economicamente mais fragilizados que outros, 

necessitando de uma atenção emergencial com ações articuladas, pois apresentavam 

baixo acesso a serviços básicos, índices de estagnação na geração de renda e 
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carência de políticas integradas e sustentáveis para autonomia econômica da 

população (DELGADO E LEITE, 2011).   

Foi a partir desse programa que deu continuidade à discussão dos projetos e 

levantamentos das cadeias produtivas, por meio de um Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, que foi executado pelo Instituto 

Ecológico Jalapão em parceria com a Delegacia Federal Ministério do 

desenvolvimento Agrário e o Colegiado Territorial. O seguinte PTDRS foi elaborado 

juntamente com o conjunto do Colegiado Territorial, levantando os principais eixos de 

atuação e investimento do Governo Federal nas políticas públicas no território, e 

conforme o plano foram levantados os eixos principais de investimentos da política 

territorial  

 

5.3. AS BASES FUNDAMENTAIS DO RECONHECIMENTO  

 

As diferentes mudanças no campo político e social que ocorreram nos países 

da Europa durante o século XVII ao XVIII tiveram forte influência das ideias iluministas, 

oriundas de diversos estudiosos do campo da filosofia social. Esses foram 

responsáveis pelos elementos ideológicos, que traziam como princípios a liberdade 

do indivíduo, influenciando na mudança da tradicional estrutura, baseadas no 

conservadorismo e nos princípios religiosos, e que diretamente dominava o 

comportamento da sociedade daquela época. A nova proposta da visão libertadora 

por parte da filosofia constituiu as bases para a expansão do modelo capitalista 

“divulgou a certeza do primado incondicional do poder construtivo da razão; por outro, 

é o novo modelo liberal, legitimado ideologicamente no ideal do homem senhor-de-si” 

(FLICKINGER, 2009 p. 81).  

Nesse contexto de ideias surge a proposta de construção do reconhecimento 

social  em uma perspectiva de disseminar uma nova base teórica, que objetivasse a 

difundir com a nova ordem social estabelecida, do recém-nascido mundo liberal-

burguês, e que no qual estavam as introspecções de valores que eram voltados para 

a luta pelo reconhecimento individual, colocando o homem no centro, como construtor 

do mundo e de seu destino racional, pautadas nas ideias filosóficas de Hegel que 

fundamentam a teoria do reconhecimento, de acordo com a proposta de construção 

da sociedade liberal-moderna, a qual trazia como princípios a sociabilidade e a 

liberdade do indivíduo (FLICKINGER, 2009).  
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De acordo com Souza (2000), a proposta de Hegel é fundamentada em um 

conceito sistemático e dinâmico o qual busca mostrar em seus escritos, a formação 

moral do indivíduo a partir dos termos relacionados a intersubjetividade trazendo o 

reconhecimento a favor da ética do espirito humano. Tal modelo de reconhecimento 

seria uma inversão das conceitos propostas por Maquiavel e Hobbes, os quais 

defendiam a ideia de uma preservação material em favor da moralidade como um fator 

fundamental.  

Segundo Flickinger (2009), Hegel inicia seus escritos ainda jovem, quando 

ingressa na escola de Frankfurt, entre os anos de 1798 a 1800, por ser proveniente 

de uma família religiosa seu primeiro artigo, trata de questões acerca da religião cristã, 

a política do Estado ou a história, e sobre o amor. Isso serviu de base posterior à 

formulação da sua teoria sobre o reconhecimento social, o qual traz como título: O 

Espírito do Cristianismo e seu Destino, em que expressa o milagre, proveniente da fé 

como um impulso fora do ser, sendo para ele, a busca de um ideal ainda não 

alcançado.  

Ao que afirma Souza (2011), o raciocínio hegeliano estaria baseado em três 

fases: a Frankfurt, a Fenomenologia do Espirito, e a Filosofia do Direito. Foi no escrito 

de Frankfurt que voltou seus escritos teológicos e filosóficos na luta por uma maior 

clareza com relação a ideia de uma ética social, com a proposta de mediação da 

doutrina da liberdade moderna com o tradicional pensamento político da antiguidade.  

Em outro aspecto parecido, Hegel fala do amor verdadeiro, ao que ele chama 

de impossível de ser previsível, seria um modelo ideal. Ao que expõe relação de amor 

entre duas pessoas “ocorre criando um espaço próprio de experiências que vence 

qualquer cálculo individual dos envolvidos. Aqui já se anuncia a primeira pista 

referente à estrutura subjacente ao reconhecimento social” (FLICKINGER, 2009, p. 

84).  

É na relação de amor, que o fenômeno se apresenta no espaço social do 

reconhecimento e são características bilaterais de manifestações, com características 

peculiares, o fato do ato de um ir ao encontro do outro, se torna imprevisível, que não 

tem como escapar, no sentido de ser um encontro inevitável, o que ele quis relacionar 

a isso seria com relação a um encontro ético entre os sujeitos.  

E continua no segundo escrito intitulado como A Fenomenologia de Espírito; 

nesse Hegel expressa sua preocupação na relação entre empregador e empregado, 

em sua visão nas relações intersubjetivas. Hegel retrata o enfoque da relação Senhor 
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e Escravo, ao que chama como uma relação de autonomia e dependência da 

consciência-em-si, relacionado a dois conceitos, o lógico e ontológico, conforme 

apontado por Flickinger (2000, p. 87). 

 

Não há como negar a diagnose hegeliana quanto à fraqueza 
substancial da posição do senhor, pois se o escravo é, por definição, 
um ser não livre, não independente, o domínio do senhor deve-se ao 
reconhecimento por parte de uma pessoa por sua vez fraca. Assim se 
evidencia a estrutura de dependência mais radical possível, pois o 
senhor passa a pleitear seu domínio junto a alguém que dele mesmo 
depende. Que domínio fraco este, que depende da repressão de um 
outro ser cuja essência é servilismo! Ao que tudo indica, à lógica do 
domínio subjaz uma relação de dependência dupla. Ela dá prova da 
precariedade inevitável de qualquer relação social assimétrica de 
poder.  

 
 

Para Hegel, não existe dominação sem a prévia aceitação do outro em deixar 

ser dominado, se tornando em uma relação de dependência mútua entre o patrão e o 

empregado, ou seja, uma relação de reconhecimento. Porém há de se observar que 

o que ele quis trazer a respeito disso, seria a necessidade de compreender a relação 

existente, na voluntariedade de ambas as partes, um certo grau de reconhecimento e 

de consideração entre os pares, o que do contrário estariam ao que descreve no 

terceiro artigo, ao qual é tratado no capítulo a seguir. 

E por fim descreve na Filosofia do Direito, em que a partir do reconhecimento 

que ocorre no campo sócio-político, aponta especificamente ao fenômeno objetivo do 

sistema liberal, citado por Flickinger, (2004). Essas últimas ideias hegelianas estão 

voltadas à lógica específica do reconhecimento, em que ele quis garantir por meio de 

toda ordem jurídica de direitos e deveres, a busca de identificar a identidade da livre 

vontade particular com o do todo social preocupação dessa relação jurídica para ele 

estaria no distanciamento das relações subjetivas, sendo que os indivíduos não se 

reconheceriam pelos valores que em cada um apresentasse, mas por sua conduta 

perante as regras jurídicas somente, o que ele expõe em seus primeiros escritos, 

nesse caso seriam ideias utópicas para essa sociedade e para as relações de 

indivíduos, cada vez mais distanciados uns dos outros.  

Para Souza (2000), Hegel fundamenta-se em um conceito sistemático e 

dinâmico que busca mostrar em seus escritos a formação moral do indivíduo a partir 

dos termos relacionados à intersubjetividade focada diretamente no sujeito em si, em 

como este se reconhece na sociedade e também como esse mesmo sujeito é 
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reconhecido por outros e aprende a enxergar novas perspectivas de sua própria 

identidade. 

O que diferencia a ideia de Hegel a de Hobbes é que a noção do 

reconhecimento não se sustenta com autopreservação física no caso da luta de todos 

contra todos por exemplo, mas da preservação da “intersubjetividade das distintas 

dimensões da subjetividade humana” (Souza 2000, p. 135).  

    O conflito, nesse caso, é umas das formas positivas de formação e evolução 

social, o que essas ideias contribuíram para que surgissem a partir destas o interesse 

de outros estudiosos no campo da filosofia social, a fim de buscar entender os conflitos 

e os arranjos sociais das últimas décadas.  

 

5.3.1.  O Pensamento Contemporâneo da Teoria do Reconhecimento 

 

Sendo citado por diversos autores que buscam estudar sobre a Teoria do 

Reconhecimento, como um dos importantes teóricos filosóficos da atualidade, é 

considerado pela sua capacidade de aprofundar temas relevantes na atualidade, e de 

seu profundo conhecimento relacionado com as ideias hegelianas.  Taylor parte de 

um quadro conceitual que aponta elementos capazes de compreender as lutas sociais 

em uma dimensão moral diante dos diversos conflitos que a sociedade apresenta, 

sendo estes mesmos conflitos relacionados ao aspecto materiais, simbólicos e legais 

(MENDONÇA, 2009). 

Em Sua abordagem Taylor (2008), propõe um diálogo multicultural, que busca 

envolver questões sociais e políticas em um contexto social globalizado. Defendendo 

o conceito de eticidade das diferentes manifestações culturais, morais e 

comportamentais. Para o autor a relação entre reconhecimento e identidade, são 

características fundamentais que definem uma pessoa dentro de um contexto social, 

estando ela individual ou em grupo, e que estas relações se entrelaçam quando há 

uma luta pela distribuição no aspecto político ou por questões econômicas.  

Taylor busca o reconhecimento por meio da ética que prima pelas diferenças 

da sociedade, seja no campo moral e comportamental existentes, entre os diferentes 

povos e nações. Em sua visão dispõe ainda sobre a problemática em relação ao não 

reconhecimento ou o reconhecimento incorreto, o qual afetaria negativamente ao 

indivíduo, quando esse passa a ser visto de uma maneira distorcida, pela falta de 
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respeito não como uma gentileza em si, mas sim como uma necessidade humana vital 

(SOUZA, 2000). 

Em sua abordagem Taylor parte para analisar o reconhecimento a partir das 

categorias do self a qual estaria pautada no princípio da racionalidade, da autonomia 

e da interioridade e parte do princípio da dignidade e da diferença. No primeiro caso 

o sujeito alcançaria o reconhecimento através de um princípio de igualdade entre 

todos não havendo julgamento de valor. Já no segundo caso caracteriza-se quando o 

sujeito percebe a si mesmo, no qual esse busca as respostas em seu interior 

(TAYLOR, 1998).  

O foco tayloriano está em difundir como ocorreu o processo de subjetivação 

das fontes morais na era moderna que objetivaram nas implicações do self, ao qual 

defende a ideia de que os indivíduos para chegarem à realização necessitam do 

reconhecimento intersubjetivo (SOUZA, 2000).   

Na visão de Taylor, o processo que desencadeou para o avanço da 

modernidade contribuiu para que ocorresse certo retrocesso nas bases da sociedade 

hierarquizada, e isso caminhou para a mudança das bases de uma sociedade que 

caminha guiada por leis que fomentam o conceito de honra, para um modelo pautado 

na dignidade geral, e o conceito de Self seria o termo que utilizou para decifrar as 

questões relacionadas com os princípios da autenticidade e da interioridade. Mas é 

em seus escritos mais recentes que Taylor traz o conceito de dignidade, para o qual 

os ideais da igualdade e da benevolência com relação aos outros sujeitos, seriam 

conquistas cruciais no contexto da modernidade (SOUZA, 2000, p. 145).  

Considerado um importante teórico do reconhecimento social, Axel Honneth é 

um dos representantes da Escola de Frankfurt e busca inspiração para formular sua 

teoria nas obras de Hegel e Mead, sustenta que o modelo hegeliano idealista, não 

poderia ser utilizado para analisar o contexto social e que precisaria de uma 

modificação, e busca na psicologia social de Mead elementos para complementar sua 

teoria (SILVA, 2011).  

Ao que caracteriza a teoria de Honneth (2003) a proposta de uma teoria 

pautada nos princípios, das relações de amor e amizade, e nas categorias 

institucionais reconhecidas pelo direito das relações sociais estas estariam vinculadas 

ao reconhecimento de valor da dimensão humana quando estas praticam a 

solidariedade. Tais dimensões amor, direito e solidariedade estariam vinculados ou 
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relacionados ao self, e são reconhecidas no aspecto da autoconfiança básica, auto 

respeito e estima social.  

Para Honneth, o reconhecimento está vinculado ao conceito de identidade, 

sendo que nesse, o sujeito é reconhecido dentro daquilo que possui no que ele fala 

do conceito de ‘vida boa’ ou no sentido de possuir algum bem material, nesse caso 

teria o reconhecimento ou esse seria desprovido de bens materiais e não teria o 

reconhecimento. Assume uma visão culturalista reducionista da distribuição. 

(MATTOS, 2004) 

Em uma outra perspectiva o tema do reconhecimento ganha uma abordagem 

dualística em Nancy Fraser, a qual busca expressar de uma maneira mais abrangente 

sua teoria, voltada a questões da redistribuição e do reconhecimento, o que diferencia 

sua teoria de outros autores contemporâneos é que a autora aborda o tema do 

reconhecimento dentro das categorias econômicas, política, social e cultural em uma 

perspectiva do materialismo dialético e tem como análise as injustiças sociais.  

 

5.3.1.2. A ABORDAGEM DO RECONHECIMENTO EM NANCY FRASER  

 

Nancy Fraser é uma cientista política feminista, ligada à teoria crítica, que 

busca formular sua tese trazendo uma importante discussão sobre os conflitos sociais 

e as implicações destes na sociedade inserida em um contexto globalizado. O que a 

autora busca é fazer uma alerta para as dificuldades de harmonização que existem 

entre as relações de redistribuição e de reconhecimento no campo da distribuição, do 

reconhecimento, da paridade de participação (LIMA, 2012). 

Para a formulação de sua análise, a autora utiliza da mesma linha de 

pensamento de outros autores da filosofia social como a de Hegel. Porém ela vai além, 

por tratar do tema do reconhecimento de uma maneira mais abrangente, quando 

utiliza de categorias para retratar as injustiças sociais considerando elementos 

subjetivos e objetivos do sujeito. Expõe as questões sociais a serem superadas de 

forma objetiva e pragmática quando propõe possíveis soluções, ao que chama de 

remédios (LIMA, 2012).   

Nesse sentido a perspectiva da autora está na busca de um novo paradigma 

de reconhecimento e redistribuição, que sejam pensados de forma conjunta. Fraser 

acredita que pensar em separado as questões sociais no campo econômico, social, 
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político e cultural, no que ela define em categorias de identidades, geraria dificuldades 

para a observação empírica e conduziria à retificação no sentido de transformar as 

ideias oriundas dos movimentos contrários ao modelo hegemônico, em realidades 

concretas (FRASER, 2000). 

Para conceituar o modelo de identidade proposto, ela define o reconhecimento 

cultural, como sendo possível se houvesse uma relação mútua entre os sujeitos, em 

níveis subjetivos, cada um vê o outro como seu igual, ao que define como uma 

questão de status social, e tanto no aspecto objetivo estaria ligado à questão da 

redistribuição que seriam preocupações ligadas à estrutura econômica da sociedade, 

como diz: 

Para eles, as desigualdades econômicas são simples 
expressões de hierarquias culturais - assim, a opressão de 
classes é um efeito superestrutural da desvalorização 
cultural da identidade proletária (ou, como se diz nos 
Estados Unidos, de ‘classismo’). Infere-se desta visão que 
toda má distribuição pode ser corrigida indiretamente, 
através de uma política de reconhecimento: revalorizar 
identidades injustamente desvalorizadas é 
simultaneamente atacar as origens profundas da 
desigualdade econômica; não é preciso nenhuma política 
explícita de redistribuição (FRASER, 2010, p. 18). 

 
Em sua obra Da Redistribuição ao Reconhecimento, Fraser (2003) faz um 

estudo aprofundado dos diversos conflitos políticos do final do século XX, busca 

apontar as relações entre grupos e indivíduos; com a relação entre as diferenças 

culturais e desigualdades sociais ressalta que no passado as reivindicações dos 

movimentos que surgiram eram caracterizados pela demanda de redistribuição, tal 

conceito é empregado para designar as lutas dos primeiros movimentos 

reivindicatórios, que traziam como princípios a luta contra as longas jornadas de 

trabalho, a exploração da mão de obra, a distribuição desigual da renda, entre outras 

nesse campo. 

Ao longo do tempo, essas reivindicações passaram a ganhar novos rumos na 

história, devido ao surgimento de diferentes grupos sociais, que por sua vez tinham 

como reivindicações as questões de caráter de reconhecimento, como é o caso dos 

movimentos feministas, também o de igualdade racial e outros (FRASER, 2003).  

O que ocorreu, segundo Fraser (2007), seria uma mudança paradigmática e 

conduziu-os a um deslocamento das demandas de redistribuição, para a emergência 

de lutas por reconhecimento, divididos entre reivindicações de redistribuição, que 



39 
 

seriam as disparidades de renda e propriedade, e também de acesso aos serviços 

básicos de saúde e educação, o fator distribuição é um dos elementos fundamentais 

que permeou todas as sociedades parcialmente, por meio do distanciamento dos 

mecanismos econômicos de distribuição dos padrões culturais.  

 

De algum tempo para cá, as forças da política progressista dividiram-
se em dois campos. De um lado, encontram-se os proponentes da 
“redistribuição”. Apoiando-se em antigas tradições de organizações 
igualitárias, trabalhistas e socialistas, atores políticos alinhados a essa 
orientação buscam uma alocação mais justa de recursos e bens. No 
outro lado, estão os proponentes do “reconhecimento”. Apoiando-se 
em novas visões de uma sociedade “amigável às diferenças” 
(FRASER, 2007, p. 101). 

 

Para Fraser (2007) a falta de compreensão dessas duas categorias, tanto a de 

redistribuição quanto ao reconhecimento, busca construir uma política do 

reconhecimento desvinculada da questão da eticidade, mas sim que estejam 

vinculadas a uma visão ampla de justiça. Para conseguir expressar isso a autora 

busca exemplificar o primeiro com os padrões culturais chamados de “eticidade”, 

sendo que o reconhecimento cultural estaria então na forma de expressão de um 

determinado grupo. E o não-reconhecimento então seria a extinção de tal identidade, 

imposta pela cultura dominante, o que causaria na visão da autora riscos à 

identificação dos aspectos subjetivos dos membros desses grupos. 

Para o que propõe, seria trazer o autorreconhecimento por parte dos membros 

desses grupos, para que se unam busquem valorizar suas identidades coletivas, por 

meio de uma cultura própria auto afirmativa que o modelo de identidade imposto e 

padronizado seria um risco à identidade, por terem grande influência psíquica 

influenciando na interação social, isso leva a grandes mudanças no comportamento 

social, o que fortalece esse modelo cultural (FRASER, 2007).  

 Nesse sentido impõe ao indivíduo a se adaptar ao grupo sobre forte pressão 

moral, negando também as características individuais e a capacidade de cada 

indivíduo do grupo ignorando as relações transculturais. Como resultado para a 

autora, o que ocorre é a separação que tende a enclausurar os grupos ao invés de 

integrá-los (FRASER, 2007).  

 Desse modo, Fraser propõe tratar o modelo de status social ou modelo de 

status; ela explica que a ideia não é buscar o reconhecimento do grupo em si, porém 

seria identificar a condição de cada membro do grupo como representantes e 
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contribuintes da representação social. E nesse caso o não reconhecimento 

representaria a subordinação social, ou de serem impedidos de participarem como 

iguais na vida social. O reconhecimento nesse caso seria reconhecer o grupo no 

contexto social, e permitir que seus membros participem com outros membros como 

igual (MATTOS,2004).  

Na perspectiva de status o não reconhecimento aparece quando as instituições 

padronizam as interações em um modelo que impede a todos de igual participação na 

tomada de decisão, como é o caso da normatização das leis que são aceitas pela 

sociedade em sua maioria sem serem questionadas, e que são reproduzidas por 

gerações (MATTOS, 2004) 

 

5.3.1.2.1. A tridimensionalidade do reconhecimento de Nancy Fraser  

 

Dentro da tridimensionalidade das categorias do reconhecimento, termo 

utilizado para exemplificar sua teoria, Fraser constrói suas ideias fazendo uma relação 

da teoria filosófica com a realidade do contexto social.  

Ao abordar a dimensão econômica do reconhecimento a autora propõe um 

modelo pautado nos princípios coletivos e associados a economia política como 

explica em Fraser (2001), afirma que os problemas de ordem econômico está 

enraizado que tange a má-distribuição socioeconômica levando também a outras 

formas de injustiças. Para isso é necessário reparações de tais injustiças a partir da 

redistribuição.  

Ao que Fraser (2001), busca fazer uma proposição das disparidades existentes 

no atual contexto econômico do mundo globalizado para identificar as possíveis 

causas de tais injustiças, o que para a autora essas têm suas raízes na estrutura 

político-econômica da sociedade, e isso reflete nos diversos setores sociais, e podem 

se apresentar  nas relações sociais de trabalho, que no sistema capitalista de 

produção é caracterizado pela  exploração da  mão de obra, a exploração, a má 

distribuição de renda, e disparidade da distribuição das riquezas. 

Tais diferenças podem ser refletidas em outros aspectos da vida social, como 

no caso da indisponibilidade dos trabalhadores de tempo livre para realizar outras 

atividades, como praticar esporte, ir ao cinema, teatro, ou dedicar-se à leitura e à 

família, influenciando diretamente nas relações sociais desses sujeitos, negando em 
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si as pessoas de se relacionarem uns com os outros, e isso implicaria dentro de outra 

dimensão analisada por Fraser, que seria a garantia de paridade de participação ou 

dimensão social e política do reconhecimento (FRASER, 2001).   

Assim o modelo de status proposto por Fraser (2007), diferente da concepção 

de ‘vida boa’ proposto por Honneth, apela para uma percepção de justiça, o 

reconhecimento nesse caso consiste em que o indivíduo e grupos não sejam 

impedidos de participarem como iguais como os demais, dentro do contexto social a 

que estão inseridos todos esses casos que ocorrem dentro dos padrões sociais, desde 

a antiguidade como é apresentado, estabelecem normas à sociedade que por elas 

são reproduzidas (FRASER, 2007).      

O que ela propõe é que todos tenham igual direito de buscar a estima social, 

sob condições justas de igualdade e oportunidades, no caso de padrões 

institucionalizados de valorização cultural. Segundo a autora “nem toda ausência de 

reconhecimento é um resultado secundário da má distribuição ou da má distribuição 

agregada à discriminação legal” (FRASER, 2007, p. 116). 

Nesse sentido aponta que mesmo diante da desigualdade econômica seria 

possível solucionar o problema do reconhecimento, sem que essas sejam pensadas 

separadas das questões sociais e culturais. Porém é um caso a ser pensado devido 

ao fato como se apresenta hoje a estrutura do capitalismo, que tem sua ação voltada 

à acumulação de lucros, deixando a desejar com os problemas que acarretam as 

condições de vida humana e social e ambiental, devido ao seu desenvolvimento 

desenfreado (FRASER, 2007).  

Ainda dispõe que seria por meio do reconhecimento pela redistribuição e 

reconhecimento voltados a partir de uma perspectiva de justiça, poderia aproximar 

essas categorias sob a ótica de criar um modelo teórico abrangente e inclusivo.  

Por outro lado Fraser (2001) faz uma dura crítica a alguns teóricos das teorias 

de justiça redistributiva, em seu ponto de vista não seria possível resumir as questões 

de status às alocações de recursos distributivos como reparação de injustiças, e 

solução para o reconhecimento.  

Afirma que toda ausência de reconhecimento está diretamente ligada à má 

distribuição de recursos, como podem ser citados exemplos como é o caso de 

pessoas negras que possuem recursos financeiros e, ainda assim, sofrerem 

preconceitos de diferentes naturezas, e nesse caso são observados que certos 

padrões impedem a paridade de participação social, e isso torna mais evidente em 
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um outro exemplo, no caso de um trabalhador branco com alta qualificação 

profissional que mesmo possuindo inúmeras qualidades e experiência fica 

desempregado quando sua empresa é fechada ou vendida para grandes corporações.  

 

Do mesmo modo como ocorre com o gênero, a raça também se 
constitui em uma categoria bidimensional, uma combinação de status 
e classe social. Neste sentido, na economia a raça organiza divisões 
estruturais no trabalho assalariado “entre ocupações mal pagas, sujas, 
domésticas desproporcionalmente ocupadas por pessoas de cor, e 
ocupações técnicas administrativas de maior status e melhor pagas e 
desproporcionalmente dominadas por brancos” (FRASER, 2001, p. 
262). 

 
O que Fraser (2007) quer mostrar seria que a injustiça não é uma questão do 

não reconhecimento, mas sim ela aparece de forma subliminar, e não objetiva, e está 

diretamente relacionada aos fatores econômicos de uma ordem universal pautada 

somente na acumulação dos lucros. Contudo, isso aponta que nenhuma dessas 

teorias paralelas ao reconhecimento apresentadas alcançaram o objetivo ou sucesso 

nas reparações e mudanças sociais, a proposta para isso seria uma concepção de 

justiça, colocando as questões amplas de redistribuição econômica e do 

reconhecimento cultural como sendo mutualmente inseparáveis.  

Mas afinal qual seria o sentido de justiça na proposta de Fraser? Assim como 

outros autores contemporâneos fazem menção ao termo da justiça em uma 

perspectiva de que passa a ser um elemento mobilizador nos trabalhos que buscam 

esclarecer o teor dos debates acerca da identidade e da diferença, e indiferente do 

conteúdo, sejam reivindicações territoriais, ou de gênero, discriminação e outros. Tal 

termo é muito utilizado para revelar as bases normativas das reivindicações políticas.  

Fraser (2009) discute a temática partindo do pressuposto das diversas 

transformações promovidas pelos processos da globalização, portanto  busca por uma 

ascensão de justiça social deve englobar pelo menos dois conjuntos de questões, 

primeiro as que se originam com base na luta por redistribuição, e as que se originam 

nas reivindicações por reconhecimento em uma perspectiva de que seria possível 

através da justiça social uma maneira de englobar as reivindicações, tanto das 

questões da redistribuição e das do reconhecimento. 

O que Fraser (2006) buscou foi relacionar sua teoria à prática do contexto 

social, objetivando entender o que e identificar dentro das categorias da sua teoria a 
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proposta de cada movimento social ou grupo social, e qual categoria que se encaixaria 

dentro de suas reivindicações.  

Nisso ela define que a política da redistribuição identifica-se com as políticas 

de classe que advêm da estrutura econômica da sociedade, ao passo que a política 

de reconhecimento é diretamente ligada às políticas de identidade as quais está 

enraizada nos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, como 

se apresenta nas lutas de gênero, sexualidade, nacionalidade, raça e outros 

(FRASER, 2006).  

Fraser (2008) trata de uma outra dimensão ao debater a dimensão política, 

como sendo um tema específico e ligado diretamente às regras da jurisdição do 

Estado, este tema retrata o cenário aonde acontecem as lutas por redistribuição e 

reconhecimento.  

Em uma perspectiva da ‘justiça política’, essa atua em conformidade com a 

dimensão da representação, sendo uma condição que define o político como 

dimensão de justiça, e do contrário no caso da injustiça política estaria no que a autora 

chama de garantia da paridade da participação. Nesse sentido é que sua teoria faz 

sentido no caso que os atores sociais passam a constituir-se como promotores da 

ação social, sendo agente de mudança (FRASER, 2008).  

Com base nos aspectos mencionados pela autora e alcançando os extremos 

conceituais, e tendo autêntica interpretação, Fraser elaborou uma representação 

gráfica de sua teoria apresentada conforme o Quadro 1:  
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QUADRO 01-  ESQUEMA TEÓRICO DA TEORIA DE NANCY FRASER 

 

    ESFERA ECONÔMICA                                                                ESFERA CULTURAL 

  

 

 

                                   

  

                              ESFERA POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 Fonte:  Elaborado pela pesquisadora baseado na Teoria de Nancy Fraser.                                                  

 

A partir da análise de Nancy Fraser nasce uma quarta dimensão dentro da 

perspectiva do Reconhecimento Emocional. Diante disso, José Henrrique de Faria 

busca em sua teoria, dizer que, é necessário levar em consideração a questão 

emocional e psicológica do indivíduo, trazendo grande influência no ambiente que este 

se desenvolve e se relaciona na sociedade, como é descrito no tópico a seguir.   

 

5.3.2. A Quarta Categoria do Reconhecimento sob a Perspectiva Emocional  
 

José Henrique de Faria, em seus estudos realizados em 2011, aborda o 

reconhecimento dentro de uma perspectiva psicossocial, a qual integra a sociologia 

social a uma psicologia de base psicanalítica.  

A proposta desenvolvida por Faria (2011) busca fazer uma análise a partir de 

uma visão subjetiva com relação ao sujeito, estando esse em um contexto individual 

ou coletivo. Além disso, aborda o reconhecimento emocional como se tratando de uma 

categoria analítica como as demais categorias apresentadas por Nancy Fraser. 

Demandas por 
reconhecimento 

Comunidades Ambivalentes 
Demandam por 

redistribuição/reconhecimento 
(Gênero/Raças) 

 

Demandas por 
redistribuição 
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Para o autor, nesse caso, a realização emocional configura o lugar da 

alteridade enquanto instância importante e fundamental para a afirmação do sujeito 

individual e coletivo. Ao que propõe seria integrar os aspectos objetivos do sujeito aos 

aspectos afetivos deste nas relações que se apresenta dentro do seu convívio social, 

segundo ele é o que influencia ou determina seu sucesso ou reconhecimento social, 

seria no modo como esse sujeito se apresenta dentro do nível de conhecimento e 

comportamento dos padrões sociais que caracteriza-o como reconhecido ou não.              

A dimensão emocional pode ser apresentada em quatro categorias do auto 

reconhecimento e afirmação do sujeito individual e coletivo no plano psíquico. A 

primeira se refere ao sujeito individual se permitir conhecer a si mesmo, seria no caso 

em que o próprio sujeito se percebe e se identifica, por meio das suas realizações. No 

segundo caso, o sujeito passa a perceber no outro valores diferentes daquilo que 

enxerga em si e, nesse caso, reconhece a diferença no outro sujeito. No terceiro caso, 

a diferença é que o sujeito quando reconhece os valores e qualidades no outro, passa 

a compartilhar em uma relação de dependência e fragilidade; e, por último, na quarta 

categoria seria ser reconhecido pelo outro como um sujeito individual e coletivo. Seria 

essa a que mais se aproxima da dimensão emocional do reconhecimento (FARIA, 

2011).  

Portanto esta seria a condição de o indivíduo ser reconhecido pelo outro como 

um sujeito individual ou coletivo ao mesmo tempo. O que diferencia da teoria de outros 

autores nesse caso estaria na forma com que esse indivíduo busca ser reconhecido 

como afirmação de sua existência, identidade e autoestima, o que quer dizer que para 

ter bom êxito na realidade externa o sujeito necessita desse auto reconhecimento em 

um nível emocional, porém que seja percebido primeiramente pelo outro.  

 

É vital para todo sujeito individual ou coletivo (grupo social) ser 
reconhecido (necessidade de reconhecimento) para a afirmação de 
sua existência, identidade e autoestima... Para existir, o sujeito 
necessita ser reconhecido, ou seja, necessita de uma realização 
emocional confirmada pelo outro e não apenas de um autor realização 
egóica (FARIA, 2011, p. 26).  

  

Nesse sentido o autor dispõe que o reconhecimento decorre do vínculo por 

meio das relações que são estabelecidas no plano organizacional, estas são 

analisadas como parâmetros na realização emocional do indivíduo. Por mais que este 
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busque a existência enquanto sujeito autônomo, ao mesmo tempo desenvolve 

dialeticamente a angústia da separação.  

Este vínculo psicológico e emocional acontece devido ao medo da quebra do 

vínculo que o sujeito estabeleceu, ou seja, ao possuir um vínculo emocional por meio 

das relações econômicas, ideológicas, ou socioculturais o indivíduo deixa de 

pertencer a si mesmo e passa a enxergar o outro como uma projeção de si, e aí passa 

a ter uma relação de dependência pelo outro, não se enxerga em si como potencial 

realizador de sua existência, e isso seria quando o sujeito busca permanentemente 

um lugar na estrutura social (FARIA, 2011).  
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Diante dos objetivos propostos na referente pesquisa torna-se necessário 

estabelecer procedimentos metodológicos, que adornem os aspectos teóricos 

adotados, e da trajetória do pesquisador em relação ao estudo.  

A partir do enfoque da pesquisa qualitativa analisou-se o colegiado Territorial 

da APA Cantão do Tocantins, sob a perspectiva das categorias do reconhecimento 

econômico, político, social e emocional. Considera-se não somente o processo 

dinâmico dos representantes em participarem da política territorial, mas as 

dificuldades, sentimentos e sensações de todos os envolvidos no processo no período 

de atuação do colegiado. 

Para Godoy (1995) a metodologia de abordagem de caráter qualitativo, 

enquanto exercício de pesquisa difere de uma proposta rigidamente estruturada, 

permitindo que elementos como da imaginação e a criatividade levam os 

investigadores a proporem trabalhos que explorem novos enfoques mediante as 

reflexões provocadas pela investigação com a disposição do uso da entrevista, 

buscando desvendar os significados das experiências acerca do reconhecimento a 

partir da fala dos pesquisados.  

A metodologia utilizada é caracterizada por uma pesquisa descritiva, 

interpretativa e analítica realizada com um grupo de representações provenientes do 

poder público e sociedade civil de um conjunto de municípios que juntos formam o 

território da APA Cantão do Estado do Tocantins.  

Foram realizadas entrevistas com os membros do Colegiado porque estes 

foram responsáveis pela implantação dos recursos financeiros durante o programa de 

desenvolvimento do território nos anos de 2013 a 2016 e porque estes viessem relatar 

em retrospectiva todo o processo de construção e de implantação das políticas 

públicas. 

Usou-se a abordagem da pesquisa descritiva visto que de acordo com Cervo; 

Bevian e Silva, (2007) a pesquisa descritiva, tem como característica, a busca por 

encontrar com maior exatidão a assiduidade com que um acontecimento se 

apresenta, assim como sua afinidade e conexão com outros, sua natureza e suas 

características. Também procura conhecer suas diferentes situações e relações que 

ocorrem nos diversos campos da vida social, política e econômica e também nos 
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múltiplos aspectos do comportamento humano, sendo ele analisado individualmente 

ou estando inserido em grupos ou em comunidades mais complexas. 

Para Vieira (2002), na pesquisa descritiva, permite conhecer e interpretar a 

realidade estudada, sem nela interferir ou modificá-la, sendo assim, este tipo de 

pesquisa busca descobrir e observar os fenômenos, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los.  

A opção para a coleta e levantamento dos dados foi pela pesquisa bibliográfica 

e documental bem como entrevistas semiestruturadas. Para o aprofundamento e 

sistematização da abordagem teórica foi realizada uma busca por meio da pesquisa 

bibliográfica que se caracteriza pelo estudo a partir de livros e artigos publicados por 

pesquisadores sobre os temas correlacionados aos objetivos da presente dissertação.  

Assim o carácter da pesquisa bibliográfica elucida-se no momento em que foi 

realizado uma busca nos principais periódicos a partir da base de dados como a 

SCIELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, bem como, revistas 

eletrônicas e outros.  

Dando prosseguimento a pesquisa, foi realizado um estudo documental e 

coleta por meio de dados secundários que deu suporte prévio a investigação por meio 

de um estudo sistematizado desenvolvido com base nos dados históricos sobre todo 

o processo de formação do Colegiado Territorial, levantamentos bibliográficos, e 

estatísticos, arquivos e documentos oficiais, atas, lista de presenças, registros em 

geral que possibilitaram o apoio à pesquisa de campo. 

Segundo Fachin (2003) entende-se a pesquisa documental como qualquer 

informação no formato textual, como também sons, símbolos, imagens, pinturas, ou 

outros sinais que possam trazer informação considerando inclusive documentos 

oficiais, tais como editoriais, legislação, atas, relatórios, estatísticas, ofícios entre 

outros.  

Após todo o embasamento teórico que contribuiu para a compreensão dos 

significados dos temas abordados, realizou-se um estudo de campo, por meio de 

entrevistas com os representantes do Colegiado Territorial no intuito de perceber a 

percepção desses em relação à implantação da política territorial. Para Minayo (1994) 

é nessa fase que se estabelecem as relações de intersubjetividade, das quais resulta 

o confronto da realidade concreta com os pressupostos teóricos da pesquisa.  
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Na entrevista semiestruturada, o informante tem a possibilidade de discorrer 

sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto pelo pesquisador, onde 

permite respostas livres e espontâneas do informante. As questões que foram 

elaboradas para a entrevista levaram em conta o embasamento teórico da 

investigação e as informações que o pesquisador recolheu sobre o fenômeno social 

(TRIVIÑOS 1897). 

          Os participantes deste estudo fazem parte do Colegiado Territorial o qual é 

formado por vinte e quatro (24) membros das instituições. Sendo desses, um (1) 

membro da esfera Federal o qual representa o órgão do Governo Federal o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA, o qual está diretamente ligado à política territorial 

e tem a função e articulador de projetos, membro técnico da Delegacia Federal de 

Desenvolvimento Agrário- DFMDA. 

No que representa os órgãos da esfera Estadual, participam cinco (5) membros 

que participam como membros do Colegiado, estão representados pela Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento Estadual- SEAB, também representantes da Secretaria 

Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural – RURALTINS; Instituto Estadual 

de Natureza do Tocantins – NATURATINS, Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Rural Sustentável do Tocantins- CEDRUS, Agencia de Defesa Agropecuária do 

Estado do Tocantins- ADAPEC.  

Os representantes das instituições na esfera municipal representam a maioria 

dos membros do Colegiado Territorial, e são formados por um (1) representante titular 

de cada instituição pública municipal, e são indicados pelos gestores municipais e 

normalmente a maioria dos membros são representantes da secretaria da agricultura 

municipal. Sendo um membro titular de cada município totalizando nove membros 

titulares representantes lidados à sociedade civil.  

As representações que compõem a sociedade civil são formados por membros 

provenientes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais- SDTRS de cada um dos 

municípios; Colônia de Pescadores de Caseara; Comitê de Mulheres; Central de 

Organização dos Agricultores Familiares da APA; Federação dos Trabalhadores em 

Agricultura do Tocantins- FETAET e o articulador territorial, totalizando nove (9) 

membros titulares.  

Para a participação nas entrevistas foram escolhidos pelo menos um membro 

de cada uma das esferas ou grau de representatividade dentro do colegiado e um 
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representante da sociedade civil que tenha sido beneficiado com as políticas públicas.  

Foram no total de seis (06) o número dos entrevistados.     

Na análise os entrevistados foram identificados como Membro Poder Público 

(MP)e Membro da Sociedade Civil (MC), com o intuito de preservar a identidade de 

cada um dos entrevistados, sendo que, para quais foram previamente informados dos 

procedimentos da metodologia das entrevistas, ficando esses livres para discorrer 

sobre as questões.  

Após ser definido o número dos participantes a partir do critério do grau de 

representatividade destes no colegiado, enviamos um e mail de convite explicando o 

tema e as etapas da pesquisa.  

Neste estudo, foram observados os elementos constitutivos do tecido simbólico  

os rituais, os símbolos, as cerimônias, o uso de terminologias próprias, os processos 

comunicacionais e o espaço físico. Com o intuito maior, de identificar como se 

configuram as categorias do reconhecimento no caso em estudo.  

Através dessa técnica, objetivou-se captar os aspectos descritivos e analíticos, 

para perceber a consistência ou não, entre o discurso e a prática dos sujeitos. A 

escolha desta técnica fundamenta-se em Faria (1992), o qual afirma que esse 

instrumento permite a obtenção de dados adicionais para a complementação de 

informações.  

A função da entrevista foi de apresentar alguns aspectos que só poderiam ser 

narrados de forma oral pelos participantes.  

As entrevistas discorreram por intermédio de vídeo chamada, devido a 

distância e da indisponibilidade da pesquisadora em se deslocar até os entrevistados, 

o contato inicial com os entrevistados ocorreu via chamada telefônica convidando-os, 

explicando-os da necessidade da conversa e do objetivo da pesquisa para melhor 

compreensão dos possíveis resultados almejados com a implantação do colegiado e 

das políticas públicas.  

O uso da tecnologia foi um ponto fundamental para a pesquisa, porque 

mencionado anteriormente, devido à impossibilidade de deslocamento da 

pesquisadora até o objeto em estudo a flexibilidade de realizar a entrevista online foi 

de grande vantagem para a realização da pesquisa. Após obter a resposta de aceite 

de participação foi acordada com cada um dos entrevistados uma agenda marcando 

o dia e horário para a entrevista.  
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O objetivo era fazer com que os entrevistados lembrassem o período de sua 

atuação no colegiado territorial, narrando nesta ordem sobre aquilo que vivenciaram 

nas discussões em plenária, as decisões importantes que tiveram que tomar, as 

potencialidades e os limites que enfrentaram durante o período de implantação da 

política pública.  

Para a construção do roteiro de entrevista as perguntas foram elaboradas de 

forma sistemática voltadas ao interesse da pesquisa, sendo que devido os 

entrevistados vierem de diferentes esferas institucional a que representam no 

colegiado, foi necessário a adaptação das perguntas para cada um dos 

representantes escolhidos para a entrevista. Para Hernández et al. (2006), na 

pesquisa qualitativa o entrevistador tem a liberdade de formular perguntas adicionais 

e de introduzir assuntos adicionais, o que permite acrescentar conceitos e obter 

maiores informações sobre o tema, assim proporcionou um diálogo aberto com os 

entrevistados.  

Após a coleta de dados, empreendeu-se na análise baseada na técnica da 

análise do discurso. Segundo Fairclough (2001), tal análise consiste em uma forma 

prática teórico metodológico que permite identificar por meio do discurso, atividade 

material, relações sociais, e fenômeno mental e as práticas sociais do caso em estudo, 

o que viabiliza no momento discursivo de uma prática, é o resultado da articulação de 

recursos simbólicos discursivos como gênero, discurso e vozes.   
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7. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO EM ESTUDO 
 
7.1 ASPECTOS DA FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO APA CANTÃO   

 

A formação do espaço territorial ao Norte tocantinense foi marcado por diversos 

conflitos ao longo de sua trajetória de ocupação. Inicialmente tal ocupação foi pelos 

franceses e holandeses, esses últimos descobriram o Rio Tocantins por volta de 1600.          

A desse período ocorreram diversas ‘expedições’ liderados por missionários, 

como pelo Frei Cristóvão de Lisboa, localizaram-se no extremo Norte goiano, e na 

região Sul a exploração se deu pela entrada de Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido 

por o Anhanguera, e tinha por objetivo a procura do ouro, a região ficou conhecida 

como Minas de Goyanazes e que hoje é o Tocantins.  

Para esta região deslocaram-se pessoas vindas de São Paulo chamados de os 

sulistas e os de origem nordestina chamados de nortistas; que buscavam s situar 

próximos dos rios e riachos.  

Porém no ano de 1936, devido a diferença na cobrança de imposto das minas 

do centro-sul que arrecadavam menos impostos, gerou grave conflito por parte dos 

mineiros da Região Norte, o que foi considerado a primeira cisão entre o Norte e Sul 

goiano. Eles ameaçavam que, caso a cobrança indevida de impostos continuasse, 

iriam ligar-se ao Maranhão. Esta foi a primeira faísca para um sentimento de 

desligamento regional, que se fortaleceu ao longo dos anos. 

Bueno (2016), aponta que a crise do ouro, foi um marco na história da região, 

devido, os garimpeiros da região sul necessitaram adentrar cada vez mais a Capitania 

de Goiás a procura de ouro, e enquanto que na região Norte, devido ao isolamento 

que se encontravam, ocorreu o fim da mineração fazendo com que grande parte da 

população deixasse a região, e aqueles que ficaram, migraram para a zona rural e se 

dedicaram à pecuária e à agricultura, favorecendo o povoamento da região.  

Nessa mesma época, o desembargador Joaquim Teotônio Segurado já via na 

navegação dos rios Tocantins e Araguaia a saída para a situação crítica em que se 

encontrava. O Estado do Tocantins2 foi instalado no dia 1º de janeiro de 1989, 
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juntamente à posse dos políticos eleitos para os cargos do Executivo e Legislativo. 

Um ano depois da criação foi promulgada a primeira Constituição do Estado, criando 

outros 44 municípios (BUENO, 2016).  

O Estado do Tocantins apresenta a maioria de seus municípios localizados em 

regiões longínquas o que dificulta o alcance das políticas públicas a toda população, 

principalmente a do meio rural. Devido a isso o Estado foi dividido em cinco grandes 

regiões ou territórios.  

A microrregião de identidade Cantão, é formada por municípios que fazem 

parte de uma área de proteção ambiental chamada de APA CantãoA região possui 

características peculiares, formados por uma população provenientes de garimpeiros 

que se instalaram na região mais precisamente no município de Monte Santo, cuja  

atividade que predominava nas terras do então norte goiano (TERRITÓRIOS, DA 

CIDADANIA, 2016).  

A riqueza hidrográfica foi um dos atrativos para a migração na região. Outra 

atividade que se destaca é o eixo produtivo voltado a piscicultura de forma artesanal. 

Abreulândia e Divinópolis possuem juntos cerca de oitenta piscicultores familiares, 

cuja produção atende às funções de consumo e venda de excedentes e Monte 

Santodo Tocantins possuem granjas integradoras 

Dos nove municípios que têm áreas protegidas nos limites da APA Cantão, dois 

que são Chapada de Areia e Pium, não pertencem à pertencem à microrregião de 

Miracema, e os sete a saber: Abreulândia, Araguacema, Caseara, Divinópolis do 

Tocantins, Dois Irmãos, Marianópolis e Monte Santo pertencem à maior unidade de 

conservação do estado do Tocantins3, criada em maio de 1997. Com 16.780,00 km², 

A unidade de conservação em praia no Rio Araguaia, Araguacema 

(TERRITÓRIOS, DA CIDADANIA, 2006).  

 
 

3 A criação do Tocantins, seja como Estado ou como território ocorreu em 1987, através da Comissão 
de Estudos do Norte Goiano (Conorte) que apresentou à Assembleia Constituinte uma emenda popular 
com aproximadamente 80 mil assinaturas solicitando a criação do novo Estado, que já era batizado de 
Tocantins... Em 5 de outubro de 1988, pelo Artigo 13, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição, foi criado o Estado do Tocantins (Bueno, 2016).  
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A formação dos municípios que compõe o território se deu principalmente por 

povos chamados de quilombolas, eram  descendentes de africanos e foram 

escravizados, esses chegaram as terras tocantinenses por dois viés, um seria para 

exploração do ouro que demandavam de mão-de-obra escrava utilizada nas 

atividades mineradoras e pastoris a partir do século XVIII, principalmente nas regiões 

Central e Sudeste e outro seriam escravos fugitivos do processo da escravidão e 

formavam os quilombolas4 e no qual dentro da APA Cantão está localizado no 

município de Dois Irmãos. Esses povos trouxeram as diversas manifestações culturais 

que hoje é encontrada no território, seja pela maneira como produzem seu sustento e 

por suas tradições culturais, de subsistência e religiosas até o presente (ATLAS, 

2016). 

  Figura 1- MAPA TERRITORIO APA CANTÃO 

FONTE: BASE CARTOGRÁFICA IBGE, 2016 
 

 
 
4 Maus tratos, violência e trabalho forçado, não raro, geraram fugas em massa para regiões afastadas 
dos centros urbanos ou de difícil acesso. Esses núcleos de resistência foram chamados de quilombos. 
O reconhecimento oficial das comunidades quilombolas no Brasil é feito pela Fundação Cultural 
Palmares e é conhecido como “certificação”, processo esse que, na prática, confere o reconhecimento 
da existência dessas comunidades pelo Estado. Ela é ferramenta fundamental na proteção e no 
desenvolvimento do povo quilombola (Atlas, 2016). 
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Porém é importante ressaltar que a população da APA Cantão é composta por 

indivíduos oriundos de comunidades de várias origens. E dentre umas delas também  

são formadas por comunidades tradicionais indígenas e trazem influência na cultura 

tocantinense, a  população indígena compreende cerca de 14.000 índios, distribuídos 

em 13 terras indígenas, e em aproximadamente, 82 aldeias dos seguintes grupos e 

suas respectivas populações: Apinayé (ou Apinajé), Xerente (ou Akwẽ), Kraków (ou 

Mehin), Khahô-Kanela, Pankararu (ou Pakarary), Povo Iny (autodenominação dos 

Karajá, Javaé e Karajá-Xambioá), além dos Avá-Canoeiro e Guarani que vivem nas 

terras indígenas Iny (MOREIRA, 2005). 

O extrativismo é uma das atividades que representa uma expressão cultural 

dos povos da região e pode se destacar em duas principais atividades: extrativismo 

vegetal e animal, sendo que no território da APA Cantão são destaque o extrativismo 

vegetal realizado através da colheita do fruto do buriti5  

O extrativismo animal6 sendo que ainda é cultural a população utilizar da pesca 

e da caça de alguns animais como fonte de alimento, porém a caça a algumas 

espécies é expressamente ilegal na região devido a extinção pelo avanço do 

agronegócio e da derrubada das florestas, e consequentemente a extinção de várias 

espécies. 

 

7.1.2. Características Demográficas e Aspectos Culturais da População Territorial  

 

 
 
5 O buriti nome científico é Mauritia flexuosa. Seu crescimento é relativamente lento e está associado 
à presença de água. Essa planta caracteriza uma formação única do Cerrado, já que as veredas, 
geralmente são relacionadas a cursos de água. As árvores mais altas chegam a 35 metros de altura e 
elas possuem raízes especiais, com pneumatóforos, que são capazes de trazer oxigênio para áreas 
brejosas. o fruto é rico em vitaminas e pode ser consumido in natura ou transformado em suco, sorvete, 
picolé, doce e até mesmo em bebidas. Dele se extrai um óleo que, além de comestível, é utilizado na 
indústria de cosméticos por ser muito perfumado das folhas costuma-se fazer cobertura para casas, 
cestarias e artesanato, os troncos são utilizados na construção como vigas, além de serem utilizados 
na construção de caixotes.  o palmito é comestível e dele se extrai uma fécula amilácea, parecida com 
o sagu indiano (TOCANTINS, 2016).  
 
6
 O extrativismo animal constitui-se basicamente nas atividades de pesca (deve obedecer a regras 

relacionadas ao período de reprodução, peso e quantidade) e caça (ilegal no Brasil, exceto para as 
comunidades indígenas). É importante lembrar que a Lei Federal n. 9.605/98, conhecida como Lei dos 
Crimes Ambientais, proíbe a caça de animais silvestres, que ainda é muito praticada ilegalmente 
(TOCANTINS, 2016). 
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De acordo com dados do censo (2010), o referido território possui uma área de 

26.325 km² correspondendo a 3% da população total do Estado. Deste total 

populacional aproximadamente 53% são habitantes residentes na zona urbana e 47% 

são habitantes residentes na zona rural que incluem agricultores familiares, 

pescadores, indígenas, famílias assentadas (IBGE, 2010).. 

O Território apresenta uma baixa densidade demográfica, apenas 1,57 

hab./km², abaixo do Estado, cujo índice é de 4,95 hab./km². O maior índice de 

densidade demográfica é do município de Caseara com apenas 2,72 hab./km². E o 

menor é de Pium, com apenas 0,67 hab./km². Entre os municípios mais populosos 

merecem destaque Dois Irmãos com 7.161 habitantes, Pium, 6.696 habitantes, 

Divinópolis, com 6.363 habitantes e Araguacema, com 6.317 habitantes (IBGE, 2010).        

 

      Fonte: Dados IBGE (2010), Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Na análise de distribuição da população, por faixa etária, verificou-se que o 

território possui uma população muito jovem sendo que 38% estão entre 0 a 19 anos, 

além disso, 51% estão na faixa etária de 20 a 59 anos, idade economicamente ativa, 

dado que demostra capacidade produtiva do Território. A população de 60 anos acima 

representa 10,65% do total da população segundo dados realizados pelo PTDRS 

(2011) conforme demonstra na distribuição abaixo:  

Segundo dados coletados no site da Secretaria Nacional de Desenvolvimento 

Territorial – SDT (2011), os estudos apontaram para a existência de quatro áreas de 

terras indígenas, sendo uma situada no município de Araguacema e três delas no 

município de Pium, porém o estudo aponta que não se conseguiu dados precisos 

TABELA 1- ÍNDICES DEMOGRÁFICOS MUNICIPIOS APA CANTÃO 

Municípios do  
Território da APA   
Cantão 

Ano de 
instalação  

População 
(Censo 2010)  

Área / km²  Densidade 
demográfica 
hab./km²  

Abreulândia  1993  2 391  1902,25  1,25  
Araguacema  1989  6 317  2789,26  2,26  
Caseara  1989  4 601  1700,11  2,71  
Chapada de Areia  1997  1 335  661,41  2,02  
Divinópolis do 
Tocantins  

1989  6 363  2357,88  2,7  

Dois Irmãos do 
Tocantins  

1989  7 161  3774,11  1,9  

Marianópolis do 
Tocantins  

1989  4 352  2099,43  2,07  

Monte Santo do 
Tocantins  

1997  2 085  1097,13  1,9  

Pium  1989  6 694  10051,63  0,67  
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sobre o total da população indígena no território, sendo necessário fazer um 

mapeamento e conhecer essa população para assim incluí-la no processo de 

desenvolvimento territorial.  

 

TABELA 2- DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA APA CANTÃO 

Fonte: Dados IBGE (2010), Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Conforme o Artigo 216 da Constituição7 brasileira, outros aspectos de 

identidade e expressão cultural pode ser encontrado no caso da APA Cantão, existe  

 
7 Artigo 216 da Constituição brasileira, são configurados como patrimônio “as formas de expressão; os 
modos de criar; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; além de conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
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expressões culturais que podem ser encontradas nas festas herdadas pelos 

colonizadores portugueses com forte influência dos escravos, na culinária, e no 

trabalho da lavoura de queimadas e roças de toco, na arte como a fabricação de 

artesanatos, lendas e contos, no modo de expressão do povo local que é como falam 

e nos  bens culturais imateriais.  

Dentre as festas culturais pode-se destacar o Festejo do Capitão do Mastro de 

Nossa Senhora do Rosário, a Festa da Rapadura, realizada pela Comunidade 

Quilombola do Prata, a Dança da Suça, e suas variações, bem como a confecção de 

alguns de seus instrumentos musicais; a tradição da Roda de São Gonçalo, a 

confecção de joias artesanais com fios de ouro e prata (através da técnica da filigrana) 

e o biscoito amor-perfeito e outros. Os bens culturais materiais constituem um conjunto 

de bens culturais classificados segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico, 

etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. 

 

7.1.2.1 CARACTERÍSTICA DO TECIDO SOCIAL DO TERRITÓRIO APA CANTÃO  

 

Pode ser entendido como tecido social o conjunto de relações (pessoais, 

sociais e institucionais) e estas podem ser mobilizadas por pessoas, organizações e 

movimentos visando um determinado fim ao mesmo tempo baseados e geradores de 

confiança, reciprocidade e cooperação, bem como as características da organização 

social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a 

eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” (ABRAMOVAY, 2000, p. 

03). 

Desta feita, é importante considerar que a representação social8é um 

permanente objeto de disputa e de afirmação de legitimidade que nem sempre se faz 

estritamente na esfera propriamente política.  

 
científico”. De uma maneira geral, entende-se por patrimônio o conjunto de bens materiais e imateriais 
que contam a história de um povo, capazes de retratar a identidade e preservar a memória de diferentes 
grupos que formam uma sociedade. Os bens culturais imateriais são aqueles associados aos saberes 
transmitidos entre gerações: as tradições características de cada povo, as técnicas e objetos 
produzidos com base em tais saberes e tradições, as crenças, a expressão artística (cênica, plástica, 
musical e lúdica), os rituais e festas, a religiosidade; além dos locais onde se concentram e se 
reproduzem todas essas práticas culturais, a exemplo dos mercados populares, feiras, praças e locais 
religiosos  
 

8 Para Leme (1995 apud SILVA; GOBBI; SIMAO, 2005 p. 71) as representações sociais são o 
equivalente, em nossa sociedade, aos sistemas de crenças e aos mitos das sociedades tradicionais, 
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A definição de quem são os envolvidos, constitui-se num outro ponto a ser 

ressaltado nesse breve resgate do tema. Há alguns cuja visibilidade e importância é 

indiscutível, na medida em que eles assumem explicitamente o papel de 

protagonistas.  

Segundo Abramovay (2000) aponta a importância de que a sociedade 

demonstre interesse ao processo de mudança e reorganização, garantindo a 

participação de todos os segmentos sociais na tomada de decisões no 

desenvolvimento territorial. 

Dentre as organizações e instituições existentes ao longo do território, foram 

identificados vários conselhos gestores (educação, saúde, ação social e outros). O 

Concelho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável- (CMDRS) é um dos 

principais fóruns de implementação das ações de desenvolvimento territorial, 

principalmente no acompanhamento dos investimentos na área de infraestrutura e na 

identificação das principais demandas da agricultura familiar.  Esses conselhos foram 

criados na maioria dos municípios do território, também outras organizações como 

associações de moradores, de garimpeiros, associações de artesãos, organizações 

de assessorias técnicas, todas estas organizações citadas são todas de dimensão 

municipal. o nível de contribuição dessas iniciativas já que englobam considerável 

número de membros participantes de diversos setores e se realmente desenvolvem 

ações conforme as demandas propostas pela (ABRAMOVAY 2000).  

As organizações a nível territorial são identificadas como o Conselho Gestor da 

APA Cantão, tem como função discutir e negociar problemas, conflitos e demandas 

socioambientais, Central das Organizações da Agricultura Familiar da APA Cantão - 

COAFA e o Instituto Sócio - Ambiental Missão Verde para trabalhar as questões 

ambientais (PTDRS/MDA 2006). 

A ampliação do programa de desenvolvimento dos territórios se deu no ano de 

2008 com o programa Territórios da Cidadania, por meio da criação de uma secretaria 

específica de elaboração e planejamento das ações, a Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial – SDT.  A proposta seria englobar todas as ações de vários ministérios e 

órgãos governamentais incluindo o MDA, direcionando as ações e potencializando os 

 
configurando-se como uma forma de versão contemporânea do senso comum. Desta forma, Sá (1995) 
ressalta que os fenômenos, conceitos e a teoria das representações sociais, só podem ser bem 
apreendidos no contexto de um tal processo de renovação temática, teórica e metodológica da 
psicologia social. 
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trabalhos. O novo programa tem como objetivo reforçar a estratégia de 

desenvolvimento baseados no território, com a integração das políticas públicas e a 

participação social, sobre três eixos de ações: Apoio as Atividades Produtivas, 

Cidadania, Direitos e Infraestrutura (DELGADO; BONNAL; LEITE, 2007). Para a 

garantia da funcionalidade das ações foi proposto um novo modelo de gestão, 

passando a contar com o Comitê Gestor, Comitê de Articulação Estadual, Colegiados 

Territoriais, os quais desempenham papeis específicos dentro da gestão social do 

território.  

O Comitê Gestor é composto por representações governamentais federais e 

promove a execução e a avaliação do programa assim como a definição dos 

territórios. O Comitê de Articulação Estadual tem caráter consultivo e propositivo e 

reúnem representantes governamentais federais, estaduais e municipais. O Conjunto 

de representações que compõe todas essas instâncias desempenham ações 

orientadas por uma visão de futuro definida e acordada pelas entidades que compõem 

a institucionalidade territorial – denominada de o Colegiado Territorial neste 

congregam atores sociais e gestores públicos a nível territorial.  
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8. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 
 
O presente capítulo destina-se a análise teórico-metodológica, por meio dos 

dados empíricos do discurso social, obtidos nas entrevistas realizadas aos sujeitos do 

colegiado territorial. Os dados foram analisados por meio dos procedimentos 

baseados na Análise Crítica do Discurso de Fairclough (2001) tendo como objeto de 

análise, a base teórica aprofundada anteriormente por meio da Teoria do 

Reconhecimento.  

 

8.1 CATEGORIA 01: DIMENSÃO ECONÔMICA DO RECONHECIMENTO 

 

As diversas disparidades existentes   no campo econômico, é fruto de um 

modelo de produção capitalista globalizado, que atinge as sociedades que se 

encontram em situações de vulnerabilidade social. Diante deste contexto de 

desigualdade é que ao se tratar da dimensão do reconhecimento econômico, Fraser 

(2000), expressa que é um modelo que está associado a má-distribuição, na qual as 

estruturas econômicas, através das administrações de propriedades ou mercados de 

trabalhos por exemplo, atuam de forma de subordinação econômica, que só poderia 

ser erradicada dentro dos aspectos estruturais do sistema econômico.  

A questão da má distribuição dos recursos, e do não reconhecimento 

econômico para Fraser, estaria pautado em dois conceitos. O primeiro, na diferença 

de classes e outro refere-se ao status social. O que ela quer dizer é que o 

reconhecimento econômico, não poderia ser pautado, na inserção do grupo social ao 

modelo de produção de capital como parte dele, ainda que seja parte inseparável dele, 

ou até mesmo em uma condição periférica. Por outro lado não significa que a 

distribuição ocorra somente nas atividades produtivas não capitalistas. O que a autora 

quer dizer, é que não poderia haver justa redistribuição de riquezas sem que haja, 

verdadeiras mudanças através do estabelecimento de um modo de redistribuição, 

precisa ir na direção oposta à acumulação do capital. (FARIA, 2011). 

Ao que fala Fraser (2010) as injustiças no campo econômico seriam reparadas, 

sob alguns determinantes que estariam na justa distribuição de renda, organização do 

trabalho e participação democrática nas decisões.  
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Ao que denota é que Fraser (2010) busca um novo paradigma de 

reconhecimento, no que diz que embora as reivindicações de reconhecimento e 

redistribuição são vistas de forma separadas do aspecto social, político e cultural, é 

necessário que sejam pensadas de forma conjuntas e não separadas.  Segundo 

Fraser, precisamos de ambos, motivo pelo qual tais exigências devem ser integradas, 

e não colocadas como modos opostos de pensar ou reivindicar justiça hoje. 

Possibilitar essa integração é, assim, o que estabelece como seu objetivo. 

Portanto, a primeira categoria de análise refere-se ao reconhecimento 

econômico e tem como elementos a serem investigados os aspectos referentes a 

redistribuição de renda e divisão justa dos recursos, crescimento disparataria dos 

setores, a super-exploração do trabalho, reorganização do trabalho e a gestão dos 

recursos do território APA Cantão, durante o processo de implantação da política 

territorial de acordo com informações do (TERRITÓRIOS, DA CIDADANIA, 2009).  

Com o objetivo de reorganizar e desenvolver os territórios, foi instituído o 

Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais- PRONAT no Brasil, 

por meio da Portaria n° 5, de 18/7/2005, referindo-se a uma política de 

desenvolvimento territorial que almejava a ampliação da participação social dos atores 

no processo de diálogo, negociação, desenho e planejamento de políticas públicas. 

Tal programa tinha o papel de reparar alguns territórios, que se apresentavam 

economicamente mais fragilizados que outros, necessitando de uma atenção 

emergencial com ações articuladas, pois apresentavam baixo acesso a serviços 

básicos, índices de estagnação na geração de renda e carência de políticas 

integradas e sustentáveis para autonomia econômica da população (DELGADO E 

LEITE, 2011).  

Esses territórios foram classificados entre Territórios da Cidadania9 e 

Territórios Rurais,10 e desta forma surgiu o território APA Cantão em específico como 

entende-se na fala do (EPP 03) 

 

 
9 Territórios da Cidadania -  Criado a partir de 2008 com o governo Lula, tem como proposta, a inclusão 
e desenvolvimento das áreas aonde se encontra as populações com baixo índice e desenvolvimento 
(IDH) e em situações de exclusão, povoadas com presença de populações indígenas, quilombolas e 
pescadores. (MDA, 2012). 
 
10 Territórios Rurais-  Criado em 2003, foi uma nova modalidade de política nacional, foi pensado para 
que atingisse níveis de desenvolvimento territorial, o qual o referido território alavancava recursos 
conforme o número populacionais. (MDA,2010). 
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[...] para os territórios da cidadania por sua vez recebiam um volume 
um pouco maior, do que os tradicionais e isso foi um critério básico 
para a diferenciação entre um território e outro foram basicamente isto 
(MP 03).  

 

Um dos fatores que diferenciou o volume de recursos e de identificação de um 

território caracterizado por território da Cidadania ou território Rural foi a capacidade 

de articulação política dos atores sociais de cada território, como relata ainda o 

entrevistado quando diz:  

 

 

[...] Mas existia um edital aonde que no Brasil inteiro foi feita essa 
divisão e foram criando novos territórios e nessa correlação de forças 
de criar territórios e não criar e de mobilizar alguns territórios 
conseguiram ter mais resultados porque existiam lideranças políticas 
né, existiam prefeitos e tinham uma relação mais próxima com a 
sociedade civil, de interagir com a sociedade civil e desta forma 
conseguir e captar mais recursos, conseguiam projetos, conseguiam 
dialogar com o ministério do desenvolvimento agrário com o governo 
inclusive também com intervenção de parlamentares que faziam com 
que alguns territórios conseguiam mais recursos do que outros 
(MP03). 

 
 

O Programa de Desenvolvimento Territorial tinha como principal objetivo, 

proporcionar a garantia de uma atenção emergencial com ações articuladas, aos 

municípios que apresentavam baixo acesso a serviços básicos, índices de estagnação 

na geração de renda e carência de políticas integradas e sustentáveis para autonomia 

econômica da população (DELGADO E LEITE, 2011).   

Essas informações foram identificadas, quando ao questionar o entrevistado 

(E01) em como era a organização do trabalho no período que antecede a implantação 

da política,  

 

[...] nós não existíamos pra ninguém éramos abandonados no meio do 
cerrado  
[...] Aqui, nós dependia mais dos fazendeiros pra ganhar umas diárias 
porque a produção aqui era mais pra o de comer, nós não pensamos 
em produzir nada pra comercializar (MC01) 

 
 

Essa informação remete ao que Fraser (2010) aponta em sua teoria sobre o 

não reconhecimento econômico, que não obedecem somente padrões hierárquicos 

de valor, mas que seriam resultados de injustiças no âmbito material a serem sanadas, 
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como aparece na forma como é organizado o trabalho e pode fazer com que alguns 

grupos não sejam adequadamente reconhecidos, ao que isso é expresso na maneira 

como essas famílias garantiam a renda pelo (MC01);  

 

[...] os homens trabalhavam de vaqueiro pros fazendeiros da região, 
tipo roçando pasto ou apartando gado, fazendo cerca porque não dava 
pra fazer nada, as   sabe, por mais que quisesse e soubesse fazer 
alguma coisa, não tinha incentivo de começar (MC01).  

 

A continuidade à discussão dos projetos e levantamentos das cadeias 

produtivas se deu por meio de um Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS, que foi executado pelo Instituto Ecológico Jalapão em parceria 

com a Delegacia Federal Ministério do desenvolvimento Agrário e o Colegiado 

Territorial. No seguinte PTDRS foi elaborado juntamente com o conjunto do Colegiado 

Territorial, levantando os principais eixos de atuação e investimento do Governo 

Federal nas políticas públicas no território, e conforme o plano foram levantados os 

eixos principais de investimentos da política territorial. Este trabalho teve a 

participação do colegiado territorial e o envolvimento das comunidades do território. 

Foi elaborado um estudo identificando as principais e mais importantes cadeias 

produtivas, para a destinação dos recursos que seriam alocados para a proposta de 

incentivo e organização dessas principais cadeias produtivas, que foram previamente 

definidas no coletivo que são:  

A cadeia produtiva da produção do Mel no Estado do Tocantins, chegou a 

valores relativos a cento e trinta e quatro mil kg á cento e trinta e nove kg nos anos de 

2008 e 2009, sendo uma das principais atividades que fortalecem a agricultura familiar 

no Território da APA Cantão. Embora ainda não há informações e dados do IBGE, o 

território apresenta aptidão para a produção do mel, principalmente por ter grandes 

áreas com florestas. A abelha é um animal que não provoca nenhum tipo de poluição 

ao meio ambiente, servindo aos benefícios econômicos, além de ser um polinizador 

natural de várias espécies de plantas.  

Dentro desse eixo produtivo foi construído um Entreposto de Mel, no município 

de Dois Irmãos e investimentos para a construção da Central de comercialização para 

o Território no município de Divinópolis do Tocantins, os valores referentes ao 

investimento estão indicados conforme a referente tabela:   
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TABELA 3- APOIO A PRODUÇÃO DA CADEIA DO MEL NA APA CANTÃO 

Ano Município Objeto Valor  
2003 Araguacema  Beneficiamento dos produtos 

agrícolas e derivados 
133,082.86 

2003 Caseara Treinamento para a gente de 
desen. territorial e mat. de 
consumo para apoiar as 
diversas atividades 

17,482.86 

2003 Monte santo Escoamento da produção e 
treinamento para agente de 
Desenvolvimento territorial 

53,152.28 

2003 Dois irmãos  Apoiar Infra-estrutura apícola 
curso de 

Capacitação 

109,273.71 

2003 Marianópolis  Processamento dos prod e 
deriv. das ativ. do mel trein. 
Agente do desenvolv territorial 
e mat. de consumo 

122,304.36 

2006 Pium Aquisicao de 750 caixas 
colmeia langstorth e diversos 
apetrechos apícolas e aquisição 
pequenos equipamentos 
p/artesanato  

98,764.25 

 

  Fonte: CEF (04/05/15); CGMA/SDT (jun./2015). 

 

Dentro do eixo tecnológico do pescado segundo dados estatístico do IBAMA 

(2006). O Estado do Tocantins produz anualmente cerca de 5 mil toneladas de 

pescado, sendo 1% da produção nacional, e sendo que o território da APA Cantão 

ainda possui baixa participação na produção estadual, mas possui um grande 

potencial produtivo. De acordo com as informações, vários projetos estão sendo 

implantados no Território em busca da participação do pescado na segurança 

alimentar, estimulando a produção que se destaca nos municípios de Marianópolis, e 

pescadores das Colônias de Caseara.  

A cadeia produtiva inclui as atividades de armazenamento, processamento, 

transporte e distribuição. Com relação ao armazenamento, são executadas pelo 

próprio pescador que, acondiciona o pescado em recipientes com gelo e em menor 

proporção efetua a salga do produto para posterior consumo e comercialização. Neste 

contexto foram construídas duas unidades de processamento de Pescado sendo uma 

em Araguacema, e outra em Caseara, sendo que todo o montante dos valores 

investidos estão expostos na tabela abaixo: 
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TABELA 4- PROJETOS DE APOIO AO PESCADO NA APA CANTÃO 

Ano Município Objeto Valor  
2008 Araguacema  Apoio beneficiamento pescado 99,900.00 
2003 Araguacema  Beneficiamento dos produtos 

agrícolas e derivados 
133,082.86 

2003 Caseara Treinamento para a gente de 
desen. territorial e mat. de 
consumo para apoiar as diversas 
atividades 

17,482.86 

2004 Araguacema  Pronaf infra estrutura 19,936.00 
2004 Caseara  Implantação de infraestrutura e 

serviços 
166,779.50 

2005 Araguacema  Apoio a projetos de infraestrutura 
e serviços em 

Territórios rurais. 

120,279.63 

2006 Araguacema  Infra-estrutura e serviços 58,310.00 
Fonte: CEF (04/05/15); CGMA/SDT (jun./2015). 

 

Ao que tange a gestão dos recursos implementados com relação as cadeias 

produtivas do pescado os entrevistados relataram que;  

 
 [...] as instalações das agroindústrias elas funcionam de forma muito 
precária e funciona por exemplo podemos citar as unidades de 
processamento de pescado é, elas funcionando enquanto unidades de 
processamento de pescado, elas com registros com o SIF com as 
autorizações pra processamento de pescado ela infelizmente 
efetivamente não acontece porém lá existe uma geleira que elas 
utilizaram e não sei bem se ainda hoje utiliza e tem uma estrutura que 
ela consegue contribuir, que ela consegue ajudar com relação aos 
pescadores (MP03).  

 
[...] é em alguns aspectos alcançou sim né, ai ficou ainda alguns que 
o realmente foi a entreposto de pescado que não tiveram também êxito 
né, e esses últimos de 2013 pra cá que não tem condição de conseguir 
ser executado que ficou pra trás(MC04) 

 
Nota-se nos relatos dos entrevistados que os primeiros investimentos 

implementados pelo colegiado inicialmente não alcançaram o reconhecimento 

econômico que as comunidades idealizavam, e isso ocorreu por diversos motivos que 

foram apresentados pelos mesmos. Uma das causas diagnosticadas estaria na 

relação de não ter levado em consideração os aspectos referentes a fortalecer aquilo 

que já havia sendo desenvolvido, como também a inexperiência como expressa o 

(MP02) 

 

[...] tivemos alguns equívocos né sem dúvida né por que, inicialmente 
a gente esperava a surgir novas cadeias por isso acreditamos em 
buscar novas cadeias do que fortalecer as existentes mas no decorrer 
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do processo nos enxergamos isso e voltamos a potencializar a já 
existente (MP02). 

 
[...] o problema que não tínhamos experiência nisso e fracassamos, e 
infelizmente perdeu-se algum recurso com empreendimentos mal 
sucedidos (MP02).  

 
Outro aspecto que pode ser identificado no discurso do entrevistado (MP03) 

quando ele ressalta que  

 

[...] as instalações das agroindústrias funcionam de forma muito 
precária como expressa podemos citar as unidades de processamento 
de pescado é, elas não estão funcionando enquanto unidades de 
processamento de pescado, elas não consta os registros com o SIF 
com as autorizações pra processamento de pescado ela infelizmente 
efetivamente não acontece porém lá (MP03).  

 

Observa-se que a maioria dos entrevistados traz um sentimento de impotência 

e angústia quando falam sobre os projetos que foram mal sucedidos. A possível 

carência de legitimidade, entretanto, não é a única causa do descrédito atribuído a 

esses sujeitos. Em seu conjunto, a ação fiscalizadora e reivindicadora da sociedade 

deve enfrentar outro dilema, qual seja, a passividade apresentada pela população. 

Pode se observar que a população apresenta uma atitude passiva em decorrência da 

falta de sua consciência como sujeitos de direitos. O fator determinante para tal 

condição estaria principalmente na pouca experiência do grupo, e na disparidade de 

participação que ocorreu no início dos projetos.  

Isso vem ao encontro do que diz  Leite et al. (2006), sobre a importância de 

observar as etapas do processo das políticas, para o autor o fator desafiante estaria 

na implementação desta, sendo que representa um processo pelo qual as decisões 

aprimoram-se à realidade e são ajustadas ao campo de aplicação e incorporadas por 

aqueles que idealizam a política, e que ainda o fator limitante destas seria que, muitas 

vezes a dinâmica das políticas públicas não acompanha fielmente as diferentes 

etapas previstas. 

Apesar dos dados oficiais apresentarem somente produção de banana e 

abacaxi, as informações obtidas através da consulta aos atores sociais locais, 

demonstram que a fruticultura, principalmente de frutos do cerrado é uma atividade 

em ascensão no território, inclusive que recebeu recursos no valor de cento e 

dezessete  mil e duzentos e cinquenta reais no ano de 2008, destinados ao município 
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de Marianópolis, com o objetivo de incentivar o comitê de mulheres no processamento 

natural de frutas do cerrado.   

 Pode-se entender diante dos relatos dos entrevistados que dentre os projetos 

elaborados, até foram elaborados com boa intencionalidade de desenvolver as 

cadeias produtivas e dispuseram de alto padrão técnico. Porém a dificuldade 

encontrada foi durante a sua implantação. E isso por diversos fatores apontados, 

como a incapacidade das instituições encarregadas de implementação, e também da   

falta de organização por parte do público, por não estarem atentos aos processos de 

aprendizagem decorrentes as etapas dos projetos, e nisso é observado pela 

expressão do (MC06) e do (MP03) quando dispõem sobre o processo de implantação 

das políticas: 

[...] no caso da (melhoria de renda) faltou intensificar algumas ações, 
faltou persistência, as estruturas das cadeias produtivas que 
provavelmente serviriam para implementar alguma produção, algumas 
foram construídas fora dos padrões sanitários o que travou seu 
funcionamento (MC06).   

[...] orçamento, aplicação dos recursos, falta de compreensão e gestão 
dos entes parceiros, demora nos repasses (MC06). 

[...] não se conseguiu dar todos os passos para que esses projetos 
como do mel e do pescado pudessem efetivamente funcionar, porque 
para eles funcionarem haveria processo de formação, de capacitação 
de organização da produção que isso é um ponto que eu estimo que 
foi o mais falho porquê e para que essas agroindústrias funcionassem,  
essas unidades de processamento elas teriam que ter uma dinâmica 
de organização da produção, e tanto o poder público quanto a 
sociedade civil elas não conseguiram avançar nesse processo e ai os 
empreendimentos eles acabaram não sendo ou tendo êxito...(MP03) 

 

O que se percebe nos relatos dos entrevistados é que a maioria dos projetos 

que foram discutidos de forma coletiva pelo conjunto do colegiado territorial, 

apontaram que nesta fase inicial, poucos ainda compreendiam a política e também se 

ouviu nos relatos que a maior dificuldade foi o fato de que as representações do poder 

público exerciam de certa forma maior influência nas decisões, já que as prefeituras 

eram as proponentes dos projetos. O padrão das respostas apresentadas ratificam o 

profundo descrédito que esses cidadãos têm em relação à instituição política e 

àqueles que dela participam como afirmam os (MP03)  

 

[...] porque na verdade é todo recurso quando se fala aqui em 
infraestrutura ela tem que passar pelo poder público, pelas instancias 
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do poder público e ai o que aconteceu, as prefeituras batiam de frente 
e isso é um exemplo que eu estou te dando porque elas queriam que 
esses equipamentos, carros e veículos de modo geral, não só para 
beneficiar a agricultura familiar e sim utilizar para outros fins (MP03).  

     
Portanto ao longo do processo e discussões das diversas demandas que foram 

aparecendo a sociedade civil começou a participar de uma maneira mais efetiva dos 

debates,  passaram a ter certa consciência do papel que todas as pessoas possuem 

como sujeitos de direitos e deveres e como atores capazes de efetivar reivindicações 

para o atendimento de seus interesses e consequentemente das decisões com 

relação aos recursos de ordem financeira, o que causou certo enfrentamento com os 

representantes do poder público como é percebido nas falas;  

 
[...] foi construído umas coisas que realmente a sociedade não tinha 
conhecimento depois a sociedade veio se tornar bem esclarecida 
(MC04) 

 
[...] mas nós tínhamos um embate com o poder público e sociedade 
civil sabe, porque o poder público nunca gostou da sociedade civil...e 
muito menos quando vai debater as políticas né, e aí outra coisa por 
exemplo eu como coordenador eu era muito radical sabe ia pra o 
embate mesmo (MC02). 

 
Por outro lado pode-se considerar que o reconhecimento econômico aconteceu 

no momento em que houve essa quebra de paradigma por parte dos membros 

representantes da sociedade civil, quando estes começaram a compreender o papel 

da política territorial e que as mudanças que eles tanto almejavam só iria ocorrer caso 

participassem como agentes ativos do colegiado, sendo que nesse período que se 

deu prosseguimento há algumas propostas de investimentos nos pequenos projetos 

de iniciativa com grupos localizados ao longo do território, como é o caso do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar- PNA e o Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA  tal programa foi incluído nas ações prioritárias do Governo Federal, em todo os 

territórios do Brasil, que tinha como objetivo o fortalecimento da agricultura familiar e 

também a doação de alimentos saudáveis as instuições públicas como em creches, 

escolas, presídios, hospitais e outros. A partir do programa que surgiu a proposta de 

desenvolver a comercialização dos produtos elaborados a partir do agroextrativismo, 

como também a constituição do Comitê de Mulheres com a participação do maior 

número de mulheres que desenvolvessem alguma atividade e que tivessem interesse 

em comercializar seus produtos nas feiras locais e regionais. Como é descrito pelos 

entrevistados: 
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[...] com o colegiado passamos a existir e o povo a nos respeitar como 
agricultor familiar... sabe que agora as mulheres comercializam seus 
produtos fora do território como óleo de coco, licores, óleo vegetal de 
buriti, conservas, doces, e isso nas feras de Palmas com a 
identificação do Cantão (MC01).  

 
[...] então assim é um debate que fluiu e é interessante tem viabilidade 
econômico e de crescimento regional (MP02). 

 
 

[...] Sim mudou muito a gente vê que tem grupos de mulheres em 
Caseara em Araguacema e todo território e só aonde que a gente não 
descobriu que tem é em Dois Irmãos e Abreulândia, mas mesmo assim 
tem mulheres que participaram e que falta só mesmo é botar em 
prática pra vender pra qualquer uma coisa assim, os talentos que tem, 
que descobriu como artesanato a questão do agro extrativismo né 
(MC05). 

 
No caso do território Cantão esse é um quesito a ser considerado fazendo uma 

comparação segundo os relatos dos entrevistados. Há de se observar que pode haver 

um avanço considerável   como um possível reconhecimento alcançado com a 

implantação do colegiado, sendo que a política proporcionou a essas famílias formas 

de desenvolver a produção e comercializar seus produtos obtendo renda das suas 

próprias atividades com a implantação das políticas públicas de incentivo à produção 

no caso do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA e do Programa Nacional de 

Merenda Escolar- PNAE, como relata; 

 

[...] Mas no momento foi muito interessante e a renda aumentou e a 
sociedade civil cuidou em produzir porque era fácil essa venda né, 
através dos programas ai (PAA; PNAE) foi muito importante, muito 
importante (MP02) 

  

O programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nascido como uma estratégia 

do Governo Federal para gerar um mercado de alimentos institucional que articule 

produção, comercialização e consumo, foi criada como uma das ações do Programa 

Fome Zero e instituído em 02 de julho de 2003 pela Lei nº 10.696, regulamentada pelo 

Decreto nº 4772 com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.783 de 15 de agosto 

de 2006.  

Os objetivos do programa incluem os incentivos da agricultura familiar que 

promovem a inclusão econômica e social e promover a inclusão sustentável, 

industrialização de alimentos e geração de renda, incentivar o consumo e a 
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valorização dos alimentos produzidos na agricultura familiar, promover o acesso à 

alimentação em quantidade, qualidade e regulamentares necessárias para pessoas 

que não têm segurança alimentar e nutricional.  

A escala econômica pretende reforçar os circuitos locais e regionais de redes 

de comercialização, promover e valorizar a biodiversidade e a produção de alimentos 

orgânicos e agroecológicos e incentivar as cooperativas e associação, o que é 

confirmada pelo (E02): 

De acordo com Fraser (2008), a abordagem em torno da discussão sobre 

gênero, se apresenta de diferentes formas que podem ser observados em casos 

específicos relacionados à exploração, marginalização e privação ao fator do gênero, 

considerado na teoria de Fraser, como uma das formas que se apresentam o não 

reconhecimento econômico. No caso da exploração refere-se ao trabalho produtivo 

de baixa remuneração atribuído as mulheres em relação aos homens, mesmo que 

desempenhem o mesmo papel na escala de trabalho, e outra forma que seria a 

privação, tal abordagem estaria referenciado ao trabalho não remunerado ocupado 

pelas mulheres que desempenham os serviços domésticos.  

Tal quesito referente ao trabalho não remunerado é abordado pelos 

entrevistados, e aponta o dilema que essas mulheres viviam, anteriormente à 

existência do colegiado, e o que também pode ser entendido que com a organização 

dessas mulheres com a criação do Comitê de Mulheres da APA, essas passaram a 

ser reconhecidas, pelo trabalho que desenvolvem por meio das práticas com as 

diversas formas do trabalho artesanal como é dito pelos entrevistados (E1) e (E05) 

 

[...] acho que sim porque antes eu ficava mais cuidando da casa  
porque  não dava pra fazer nada, as   sabe, por mais que quisesse e 
soubesse fazer alguma coisa, não tinha incentivo de começar e foi 
participando do colegiado através do comitê de mulheres que ai deu 
pra ganhar um dinheirinho sabe (MC01) 

 
[...] com o colegiado passamos a existir sabe que agora as mulheres 
comercializam seus produtos fora do território como óleo de coco, 
licores, óleo vegetal de buriti, conservas, doces, e isso nas feras de 
Palmas com a identificação do Cantão (MC01).  

 
[...] sim mudou muito a gente vê que tem grupos de mulheres em 
Caseara em Araguacema e todo território e só aonde que a gente não 
descobriu que tem é em Dois Irmãos e Abreulândia, mas mesmo assim 
tem mulheres que participaram e que falta só mesmo é botar em 
prática pra vender pra qualquer uma coisa assim, os talentos que tem, 
que descobriu como artesanato a questão do agro extrativismo né, 
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isso foi muito foi legal demais e muitas vezes a gente se encontrou a 
gente fez reunião a gente fez trabalho na prática pra comercializar e elas 
continuam até hoje (MC05) 

 

Nota-se a partir do discurso dos entrevistados, que a produção local e a 

participação das mulheres no processo de produção tiveram um avanço com a 

presença do Colegiado, e isso ocorreu devido a efetiva participação das mulheres nos 

debates do coletivo e esse é um elemento relevante a ser considerado, por diversos 

fatores: primeiro em que a participação das mulheres na cadeia produtiva, contribui 

para o aumento da renda das famílias, além de que esses agricultores podem 

desenvolver sua produção, e comercializá-la não necessitando  vender sua força de 

trabalho. Outro aspecto que denota é a valorização da agricultura familiar e do agro 

ecossistema familiar, fazendo com que essas famílias lutem para a preservação do 

meio ambiente e isso aparece na fala do entrevistado ; 

 
[...] que a agricultura familiar tem valor sim, que produzir produtos 
saudáveis é melhor que essa cultura da soja que está destruindo tudo 
o cerrado sinhá (MC01). 

 

Diante do exposto dentro da análise da dimensão econômica, o que pode-se 

dizer que as políticas públicas no território e a presença do Colegiado Territorial, 

proporcionou a população do território uma positiva percepção do aspecto do 

reconhecimento econômico dos sujeitos, quando estes começaram a reconhecer e 

identificar nas ações que foram realizadas por meio do Colegiado ao longo dos 

municípios.  

A partir da melhoria de acesso com a construção de pontes e estradas os 

agricultores, que são representados por todos os investimentos de infraestrutura na 

tabela abaixo, com isso foi possível a garantia da logística e participação dos 

agricultores até as feiras locais e regionais.  

 

TABELA 5- PROJETOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA NA APA CANTÃO 

Ano Município Objeto Valor 
2004 Marianópolis Infraestrutura e serviços 73,009.50 
2004 Araguacema  Pronaf infra estrutura 19,936.00 
2004 Divinópolis Infraestrutura e serviços 168,037.50 
2004 Caseara  Implantação de 

infraestrutura e serviços 
166,779.50 

2005 Dois irmãos  PRONAT/infra -estrutura e 
serviços 

23,617.19 

2005 Araguacema  Apoio a projetos de 
infraestrutura e serviços em 

120,279.63 
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Territórios rurais. 
2005 Monte santo  Apoio a projetos de 

infraestrutura e serviços em 
Territórios rurais 

15,000.00 

2006 Divinópolis 
do Tocantins  

Aquisicao de moveis de 
escritório, computador, 
impressora, ni break, câmera 
digital, fax, projetor e 

Veiculo 

44,480.00 

2006 Araguacema  Infra-estrutura e serviços 58,310.00 
2007 Caseara   Construção de ponte e 

estradas vicinais 
139,850.00 

2007 Marianópolis  Construção de estradas 
vicinais 

130,000.00 

2007 Caseara  Construção e recuperação 
de estradas vicinais 

280,000.00 

2007 Monte santo  Construção de ponte mista 
no mun. de monte santo do 

Tocantins 

92,916.00 

2007 Araguacema  Abertura e implantação de 
infra estrutura de estradas 

De acesso nos projetos 
dos assentamentos santo a 

Clara e tarumã 

250,000.00 

2007 Pium  Implantação de 12,57 km de 
estradas vicinais, com obras de 
arte correntes e especiais, no 
Assentamento PERICATU. 

259,700.00 

2007 Dois Irmãos  Reabertura e encascalha 
mento de estrada vicinal para 

Assentamento são 
Francisco de Assis 

250,000.00 

2008 Divinópolis  Recuperação de estradas 
vicinais no Assentamento piedade 

195,145.00 

2008 Caseara  Apoio dinamização 
econômica - projetos de 
infraestrutura 

E serviços em territórios 
rurais 

128,420.00 

2010 Marianópolis  Apoio a Projetos de Infra-
estrutura e Servicos Territoriais 
Rurais no 

Município de Araguacema-
TO. 

490,000.00 

2011 Pium  Ampliação da Escola Agro 
tecnológica Café da Roca no 
Território Rural de 

Identidade APA Cantão 

175,000.00 

2012 Abreulândia  Apoiar a implementação e 
expansão dos investimentos que 
beneficiem 

Coletivamente os 
agricultores familiares com a 
aquisição 

303,800.00 

2013 Divinópolis Estruturação do Sistema 
de Inspeção Municipal - SIM em 
Municípios do 

Território Rural de 
Identidade APA/Ilha do Bananal 

368,000.00 
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2014 Divinópolis  Estruturação dos nove (09) 
municípios com a aquisição de 
equipamentos para a composição 
de tendas para as feiras locais 

371,250.00 

Fonte: CEF (04/05/15); CGMA/SDT (jun./2015). 

 

Outro aspecto é apresentado na implantação do Selo de Inspeção Sanitária 

Municipal, proposto a ser implantado em todos os municípios, o qual irá permitir 

comercializar os produtos agro industrializados aos programas do PAA E PNAE, 

também por meio dos cursos de capacitações houve melhora na qualidade e na 

habilidade com o artesanato, e no processamento dos frutos do cerrado para a 

comercialização. Nota-se também no discurso dos entrevistados que esses passaram 

a valorizar o trabalho, a prática cultural do artesanato, do agro extrativismo como parte 

de si mesmos e como identidade e como geração de renda, sendo que não 

necessitam. Foi a partir da participação direta e coletiva, que eles compreenderam 

que o trabalho coletivo, como no caso das mulheres por meio do Comitê de Mulheres, 

sendo composto por pelo menos uma representante a cada município, para o 

fortalecimento enquanto entidades organizadas, o tornariam mais fortes e 

reconhecidos como Identidade Cantão.  

 

8.2 CATEGORIA 02: DIMENSÃO SOCIAL DO RECONHECIMENTO 

 

A presente categoria de análise da dimensão social tem como proposta de 

fazer uma discussão a partir da fala dos entrevistados, em uma perspectiva 

metodológica, para compreender como que se estabeleceu o processo de 

formação do tecido social na construção do colegiado territorial. No presente serão 

abordados aspectos de características populacionais, assim como entender e 

levantar aspectos existentes da divisão de classes, processos culturais (hierarquia 

cultural e opressão de classes), revalorização das identidades coletivas, relações 

mútuas, reciprocidades entre os sujeitos, políticas de ações afirmativas, os 

movimentos sociais, integração social.  

O processo de caracterização social de uma determinada região é 

proporcional aos fatores históricos que contribuiram para a formação social. Isso 

também pode ser identificado nos processos de disputas, que ocorrem dentro 

desses espaços.  
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Normalmente essas disputas surgem a partir da insatisfação de uma das 

partes ou grupos que se formam por um mesmo ideal, assim como é expressado 

por Fraser (2009) afirmando que a emergência reivindicação dos movimentos 

sociais por reconhecimento,  provêm de um novo modelo que ultrapassa a divisão 

de classes somente e passam a reivindicar uma busca por questões 

contemporâneas pautadas na igualdade de gênero, preconceitos, desemprego, 

direitos sociais urbanos, educação, saúde pública, Infra-estrutura rural e urbana, 

sustentabilidade ambiental e outros.  

Ao remeter para o caso em estudo o que se observa é que a formação social 

é próxima da apontada Fraser (2007) tendo o Estado do Tocantins caracterizado 

por diferentes culturas e diferentes etnias como é o caso dos quilombolas, e 

indígenas. O programa de Desenvolvimento Territorial tem por objetivo inserir 

essas remanescentes comunidades, que se encontravam deslocadas ou 

esquecidas, e de participarem em igual no contexto social do território.  

Para dar início a implantação do programa, fez-se necessário a busca e 

identificação dos vários grupos organizados e que estivessem participando de 

alguma instituição, pois em algumas comunidades e assentamentos rurais foram 

criados novas associações com o intuito de representar a toda a população. 

Segundo o entrevistado (E02) não houve tanta dificuldade de constituir o colegiado 

territorial, pois anteriormente a isso, já havia sido realizado um trabalho de 

organização social ao longo do território, com algumas discussões referentes à 

proposta de organizar as famílias, e isso foi iniciado por um projeto por parte do 

Governo Estadual na época, como expressa:  

 

[...] pois é assim aqui na região nós tínhamos um trabalho feito na 
questão do cantão o projeto Cerrado e governo do estado (SIAT) ele 
se originou da articulação da Federação dos trabalhadores rurais-
Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Tocantins- 
FETAET e da igreja católica- Prelazia de Cristalândia (MP02). 
 

 
Percebe-se que o território da APA Cantão, possui diferentes manifestações 

de ordem social, e isso se apresenta nas características apresentadas pelos 

diferentes povos que compõem o território fator interessante observado nas 

entrevistas é que eles trazem isso como parte da formação tanto territorial, 

identidade cultural da população. Mesmo sem a participação direta no conjunto do 
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colegiado tais representações não foram esquecidas ou subestimadas observado 

na  fala do entrevistado, quando expressa sobre a comunidade indígena que não 

fez parte do Colegiado devido à grande dificuldade de acesso as aldeias.  

 

[...] conseguiu sim acho que foi um desafio tanto para as comunidades 
quanto para o colegiado, e houve a participação dos quilombolas e a 
gente só não conseguiu em questão dos indígenas, mas essas outras 
comunidades da participação das mulheres dos quilombolas como eu 
já falei houve participação assim foi uma participação positiva e a 
gente conseguiu chegar a essa apresentação do colegiado (MC05).  

 
 [...] e também pela rica biodiversidade étnica pescadores, indígenas, 
agricultores familiares, agroextrativistas, quilombolas (MC02). 

 
[...] apesar de ter os índios e também por exemplo em Pium, eles são 
de difícil acesso teria que atravessar o Araguaia, Mato Grosso para ter 
acesso a eles devido as dificuldades (MC02). 

 
Ao questionar sobre como se deu o processo de escolha ou eleição das 

representações que compõem o Colegiado, os entrevistados colocaram que 

tiveram sim alguns critérios de seleção,      

 

[...] é existe uma tipificação e existe uma representatividade a nível 
da população da agricultura familiar, muito significativa naquela 
região que requer políticas específicas e na ideia do território por 
um tempo isso se aflorou a de que as lideranças dos movimentos 
movimento sindical e de vários outros movimentos ligados aos 
pescadores e de várias representatividades lideranças daquela 
região elas tiveram oportunidades de dialogar com o poder público 
local ...com as prefeituras com os vereadores com os prefeitos com 
o estado e também a nível nacional com o ministério do 
desenvolvimento agrário (MP03).  

     

O processo de escolha dos representantes do Colegiado, tem como critérios o 

grau de representatividade dentro da instituição que este está inserido, ou seja, se 

este estiver como liderança de um grupo social organizado é indicado para 

representar o mesmo coletivo. Tais instituições estão inseridas no coletivo maior que 

os representa na esfera Estadual, no caso a Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Estado do Tocantins - FETAET, a mesma busca englobar todas as 

comunidades.  

Como abordado anteriormente o Programa dos Territórios, teve o 

acompanhamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o qual tinha a função de 

mediador entre a sociedade civil e poder público, para tanto as decisões eram sempre 
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encaminhadas sem a interferência do representante do MDA como afirma o 

entrevistado; 

 

[...] o MDA a função era fomentar sendo responsáveis pela 
formalização do colegiado territorial e da orientação tanto é que o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário através de editais e tal 
contratou consultores pra dar assessoria não só consultores como 
também entidades como a Associação dos Pequenos Agricultores do 
Tocantins – APATO (MP03). 

 
[...] ao período de início do governo do presidente LULA né a partir de 
2004 até 2014 ele disponibilizou chamadas públicas e recursos que 
era o PROINF e recursos da ordem de 500 mil e chegou a 300 mil os 
recursos para que o colegiado a sociedade civil e o poder público 
dialogassem quais as estruturas de beneficiamento de processamento 
de equipamentos né que pudessem contribuir para o desenvolvimento 
e pudessem somar nas necessidades de produção comercialização 
do pescado e das frutas e das demais atividades produtivas dos 
agricultores e recursos também para o fomento né, e investimento 
para instalações dos equipamentos para que o colegiado pudesse e 
desenvolver as atividades e fomentar as atividades produtivas desta 
região ( MP03).  

 
   
Nos relatos é percebido que no início das primeiras reuniões, ocorreram 

diversos conflitos sociais, pois o poder público não apresentava nenhum 

reconhecimento da presença e representatividade da sociedade civil no espaço do 

colegiado territorial. Como é expressado pelo entrevistado, 

 

[...] mas nós tinha um embate com o poder público e sociedade civil 
sabe, porque o poder público nunca gostou da sociedade civil...e muito 
menos quando vai debater as políticas né, e ai outra coisa por exemplo 
eu como coordenador eu era muito radical sabe ia pra o embate 
mesmo (MP02).   

 

Quando se fez a mesma pergunta para outro entrevistado ele respondeu que” 

(E04); 

 
[...] A relação é tranquila mas você sabe que existe o negócio de 
política mas no geral foi muito tranquilo (MC04). 

 

Percebe-se que os sujeitos os quais  representam o conjunto da sociedade civil, 

sentiram –se no início intimidados em participarem dos debates junto aos 

representantes do poder público, sentiam inferiores e outra dificuldade que 

encontraram seria  a pouca disposição por parte dos representantes do poder público 
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em  não apresentarem nenhuma consideração pelos anseios da população, e isso se 

refletiu na implementação dos primeiros recursos destinados ao fomento dos 

principais projetos implementados quando relatam;  

 

[...] mas nós tinha um embate com o poder público e sociedade civil 
sabe, porque o poder público nunca gostou da sociedade civil...e muito 
menos quando vai debater as políticas né, e ai outra coisa por exemplo 
eu como coordenador eu era muito radical sabe ia pra o embate 
mesmo (MC01). 

 

[...] neste ponto bem ai é importante te falar que a sim muita diferença 
porque dentro do município nos sentimos que não tinha voz, o prefeito 
encaminhava as coisa do jeito dele e toda vez que as associações iam 
reivindicar alguma coisa nunca eram atendidos porque sempre 
alegava que não tinha petróleo para máquinas, e também na saúde 
também uma luta pra conseguir um carro pra levar o povo pra fazer 
exame sabe (MC01).  

 
[...] “vou citar um exemplo pra ficar mais claro: é por exemplo é tem 
um determinado município e a sociedade civil entendeu que lá deveria 
construir ou reformar uma unidade de processamento de frutas certo, 
porém a prefeitura dizia não, nós não queremos mais ampliar, nós não 
queremos mais mexer, com a unidade de processamento de frutas e 
do que nós precisamos é de carro e precisamos de caminhonete nós 
precisamos de ônibus, nós precisamos de trator precisamos de isso e 
daquilo” (MP03).  

 
[...] se sentiram ameaçados no sentido de que dando empoderamento 
a sociedade civil as pessoas não iriam mais precisar tanto desses 
políticos né (MP03). 

 
No entanto identifica-se que há controvérsia nos relatos dos entrevistados a 

mesma pergunta, pois na visão de alguns não houve problema quanto aos 

encaminhamentos referente ao colegiado como aparece na fala do entrevistado,  

 

[...] porque a participação acontece de forma igual e aonde tem muito 
debate também a muito mais chance de ter solução e isso mais ainda 
quando se busca essas de forma conjunta (MC02).   

 

Portanto Fraser (2006) expressa que, para que ocorra a justiça nos caso de 

arranjos sociais que permita que todos os membros de uma sociedade participem e 

interajam entre si, como iguais. A qual a autora fala que seria como regra básica, na 

primeira seria a distribuição dos recursos materiais que assegurasse a independência 

e a voz dos participantes, e a outra regra estaria na condição intersubjetiva, que 
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expressaria o respeito mútuo expressado pela cultura de cada um dos participantes, 

o que ela chama que neste patamar de igualdade é possível alcançar estima social.  

Nota-se também nas falas que, a partir do momento que a sociedade civil 

começou a compreender a política e sua intencionalidade, houve um despertar destes 

representantes, da importância que faziam naquele coletivo e que o esforço era de 

muita importância para que tivessem o resultado que as comunidades tanto 

almejavam. E também se passassem a perceber o poder público como parceiros do 

processo, poderia ser de grande avanço para o conjunto do território, e isso se 

percebe as entrevistas; 

 

[...] a decisão da maioria dos que estão nas reuniões conta muito, e 
aquilo que também vai fazer bem pra maioria acho isso, aprendemos 
o que é viver em comunidade acho (MC01) 

 
[...] fui habilidoso e ajudei a construir essa ...ponte pra poder fazer esse 
debate do poder público e diretamente o acesso a sociedade civil 
(MP02). 

 
[...] porque a participação acontece de forma igual e aonde tem muito 
debate também a muito mais chance de ter solução e isso mais ainda 
quando se busca essas de forma conjunta. (MP02). 

 
Ao analisar o aspecto do reconhecimento social, se nota que os sujeitos viviam 

isolados e dificilmente participavam das atividades sociais, trazendo em si um 

sentimento de não pertencimento e não reconhecimento de sua identidade coletiva 

como parte do Território APA Cantão e por mais que estivessem inseridos no contexto 

territorial, passavam despercebidos por parte do poder público, por diversos motivos, 

e relatam que se encontravam na condição de abandonados como relata o 

entrevistado (MP01) 

 

[...] antes do território era muito difícil de conseguir as coisas, a gente 
não tinha liberdade de participar principalmente no município ser 
pequeno era muito difícil os recurso (MP01). 

 

Ao que Fraser (2003) diz que o reconhecimento social está relacionado 

diretamente ao status social, em uma percepção de justiça, em que o indivíduo e ou 

grupos não sejam impedidos de participarem como iguais como os demais nos 

espaços de decisões dentro do contexto social a que estão inseridos. Que definem 

alguns grupos sociais inferiores a outros. . 
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Estima-se que conforme é percebido nas falas, a partir do momento em que 

esses sujeitos passaram a se perceber dentro do coletivo do colegiado, houve uma 

mudança, porque a sociedade civil passou a discutir os problemas das comunidades, 

de uma forma objetiva, o que contribuiu para o fortalecimento das práticas dos sujeitos 

no território. Neste período o território como um todo obteve diversos avanços no que 

tange a representatividade e reconhecimento social.   

 

[...] como eu disse olha veja bem existia uma participação efetiva nas 
reuniões, nos seminários nos encontros da sociedade civil, poder 
público também participava mas não era de uma forma incisiva, do 
que a sociedade civil e ai eu posso dizer pra você o seguinte que a 
sociedade civil ela tinha um amadurecimento, tinha uma capacidade 
de debater e de propor projetos viáveis, não é mas parava quando ia 
dialogar com o poder público local (MP03). 

 

A de se perceber que por mais difícil que seja a relação da sociedade civil com 

relação ao poder público, essas instituições públicas foram importantes no caso do 

recebimento dos recursos, a questão que se apresenta, é que, por ser um modelo 

novo implantado, no caso dos projetos dos territórios, houve certa dificuldade por parte 

dos gestores em também compreender a proposta do Programa de Territórios. E no 

caso dos representantes da sociedade civil, mostra ainda que a maioria dos grupos 

sociais organizados, desconhecem a força que possuem, e outro fator que aparece 

bem explícito é de que, a maioria está deslocada da sua identidade cultural e social, 

por diversos fatores que são impostos pelo modelo hegemônico cultural, pela forma 

de abordagem das políticas públicas que descaracteriza as diversidades culturais e 

sem falar no modelo de produção que impera no campo como é notado nas falas dos 

entrevistados conforme a apresentada abaixo. 

 

[...] até que essa região é de grandes fazendas e a questão a do 
agronegócio aqui é muito forte e a sociedade civil teve que enfrentar 
os primeiros atritos e tivemos os primeiros atritos inicialmente (MC02). 

    

Para Fraser o reconhecimento social, seria caracterizado no momento em que 

os membros dos grupos se percebessem dentro desse coletivo que no caso sendo 

caracterizado como auto reconhecimento, com o objetivo de valorização de suas 

identidades coletivas, a partir da valorização de suas próprias culturas se auto 

afirmando. O não reconhecimento estaria no caso do indivíduo sobre imposição ter 
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que participar contra sua espontaneidade e sobre pressão moral, negando nesse caso 

as características individuais, ignorando as relações transculturais (FRASER, 2007). 

     

8.3. CATEGORIA 03: DIMENSÃO POLÍTICA DO RECONHECIMENTO 

 

Essa categoria de análise objetiva o prosseguimento a análise das categorias 

do reconhecimento político. Busca-se compreender a partir dessa dimensão como que 

se estabelece a participação dos sujeitos na vida política do território da APA Cantão, 

busca compreender porque houve resistência apontada pelos entrevistados com 

relação ao poder público, com relação à sociedade civil, sendo que todos estão 

inseridos dentro do mesmo contexto territorial.     

Portanto por meio da abordagem teórico-empírico, encontrar elementos 

possíveis para identificar, aspectos referentes, à paridade de participação 

(democrática), a participação cooperada, a representação (boa/má), a tomada de 

decisão democrática, e a igualdade em deliberar políticas públicas.  

Segundo Yung (1990) APUD FARIA (2011) a política toma a forma dos 

antagonismos culturais quando são analisadas em um contexto de iniquidades 

estruturadas entre a posição de dominante e marginalizado. Visto em um cenário 

nacional, observa-se que a cada dia surgem novas propostas de forma de querer 

consolidar a democracia, com a ampliação dos espaços de participação e diálogo 

entre os Estados e a Sociedade Civil; e, ao mesmo tempo, contribuído para a criação 

de espaços e fóruns de debate e de inclusão de novos temas na agenda política, 

dentre eles, as políticas de reconhecimento.  

Porém, frequentemente, há de se dizer que ainda há uma série de 

impedimentos estruturais que limitam a entrada dos sujeitos no espaço público. Esses 

impedimentos podem ser caracterizados no âmbito das matrizes culturais das 

desigualdades. Fraser (2005) aponta que para a garantia da paridade de participação 

e reparação das injustiças no campo do reconhecimento, seria necessário que além 

da socialização dos bens materiais, também é preciso desconstruir certos padrões de 

avaliação e interpretação culturais, que constitui alguns grupos como sendo inferiores 

a outros.  

Compreender como acontece o processo político paritário no território da APA 

Cantão, é um dos elementos fundamentais que observamos para entender as 
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angústias, e divergências que ocorreram durante a implementação da política 

territorial. Questionamentos que foram surgindo durante esse processo e instigou a 

pesquisadora para entender esses conflitos, cujos contribuíram e influenciam por 

desenhar alguns encaminhamentos que não trouxeram os benefícios que a população 

tanto esperava por meio dos recursos e dos projetos pilotos implantados no início do 

programa.  

Ao observar o discurso dos entrevistados, encontramos relatos sobre o domínio 

dos proprietários de terra (fazendeiros) na região e a influência que esses têm junto a 

todas as esferas do poder público. Como vemos no relato do entrevistado (E01). 

 

[...] aqui é complicado sabe, porque os gestores se não são os próprios 
fazendeiros eles são os fio, e eles que mandam mesmo (MC01).  

 
[...] vemos que o território conta com grande domínio por parte dos 
fazendeiros, eles mandam no comercio, na política, eles ditam tudo 
(MP03).  

 
[...] foi conflitante entre poder público e sociedade civil, até que essa 
região é de grandes fazendas e a questão a do agronegócio aqui é 
muito forte e a sociedade civil teve que enfrentar os primeiros atritos e 
tivemos os primeiros atritos inicialmente (MP02) 

 
 
Observa-se que não é de se espantar que a sociedade civil se mostrasse 

retraída em sua atuação no colegiado, pois pelo que mostra os relatos esses 

representantes da sociedade civil em sua maioria provinha de famílias que se 

encontravam abandonadas em lugares longínquos, e que além de venderem sua força 

de trabalho aos fazendeiros que é uma atividade que é vista ainda hoje, jamais 

puderam imaginar em participar como atores sociais.  

 

[...] sabe que no início percebi que o povo do poder público não 
gostava muito de nós, acho que porque a gente reclamava muito 
também eles faziam que não enxergavam a agente nas comunidades 
(MP01) 

 
 

[...] olha quando veio a política de territorialidade a sociedade civil em 
sim prioritariamente ela teve grande dificuldade de entender realmente 
como seria essa política né, eu acho que teve um grande erro da 
sociedade civil porque a gente engoliu algumas coisas que a gente 
implantação que não poderia assim (MC04). 
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Pode-se dizer que há certa relação de domínio político e social no território com 

a influência de domínio de terras pelos fazendeiros, o que dificulta o reconhecimento 

na paridade de participação na tomada de decisões. Esse é um fato Faria (2003) diz 

que segundo Friedberg (1995) de toda forma a ação de poder surge como uma relação 

de troca, porém de forma desiquilibrada de possibilidades de ação, onde ela é 

implementada, que ainda a relação de domínio sobre o outro se constitui na aposta 

central da relação.  

Diante do contexto das disparidades de poder existentes no conjunto do 

colegiado territorial cabe identificar quais são os aspectos e os instrumentos que 

impedem a paridade de participação desses sujeitos na implementação dos projetos. 

De acordo com Faria (2003) Marx afirma que o poder político é o poder 

organizado de uma classe com o papel de opressão sobre a outra, e é o resultado da 

desigualdade econômica e das relações sociais de produção, nas disparidades 

observada entre os detentores da força de trabalho que são os explorados e dos 

detentores dos meios de produção que são os exploradores. 

As disparidades sociais e de representação e de domínio são vivíveis no 

contexto investigado, até pelos relatos dos entrevistados;   

 

[...] a sociedade civil mobilizada, organizada e com bastante 
entusiasmo de inclusive de enfrentamento ao modelo político, onde as 
lideranças que se achavam no direito de impor é prefeitos e inclusive 
deputados da região entendiam que não, que a sociedade civil tinha 
que obedecer aquilo que essas lideranças fariam (MC03). 

 
Isso certamente foi um enorme desafio apontado pelos entrevistados, quando 

relatam que: 

 

[...] muito ruim assim, a gente fala muito ruim porque pelo que a gente 
sonhava não tinha muita participação e muito interesse das prefeituras 
no território (MC04). 

 
Ao que fala Amado e Henriquez (2011) que há uma preocupação do controle 

do ser social pelos homens de poder, diz que a preocupação destes está em buscar 

o domínio e controle tornando os sujeitos submetidos de uma maneira que não 

percebam que estão sendo controlados, mas que de uma forma que se contentem 

com o que recebem e se tornem satisfeitos ou aceitem a situação.  

Tal proposição também é observada nas falas do entrevistado (E04) quando 

dispõe sobre as ações do poder público no início da implantação dos projetos, por 
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estes não darem a prioridade as atividades que já estavam sendo desenvolvidas no 

território, e isso fez com que devido a não participação paritária de todos houve um 

desperdício de recursos com a construção de projetos que não deram certo.  

 

[...] eu acho muito positivo assim e também a gente levantou até 
mesmo alguns recursos para o território né, a gente ficou com alguns 
municípios com benefícios de veículos né, acho que foi de grande 
importância a participação do poder público neste momento e também 
da sociedade civil né (MP04).  

 

Com relação a implementação dos projetos produtivos, a maioria não estão em 

funcionamento, pois demandou de uma melhor organização e gestão por parte do 

conjunto do Colegiado Territorial, esse seria um dos objetivos dos projetos em dar  um 

salto no campo do desenvolvimento social-econômico cultural dessas famílias e 

também atingiria de algum modo a economia dos municípios, sendo ainda um 

processo a ser construído pelos sujeitos do território.  

 

[...] vou citar um exemplo pra ficar mais claro: é por exemplo é tem um 
determinado município e a sociedade civil entendeu que lá deveria 
construir ou reformar uma unidade de processamento de frutas certo, 
porem a prefeitura dizia não, nós não queremos mais ampliar, nós não 
queremos mais mexer, com a unidade de processamento de frutas e 
do que nós precisamos é de carro e precisamos de caminhonete nós 
precisamos de ônibus, nós precisamos de trator precisamos de isso e 
daquilo (MP03). 

 
[...] porque na verdade é todo recurso quando se fala aqui em 
infraestrutura ela tem que passar pelo poder público, pelas instancias 
do poder público e ai o que aconteceu, as prefeituras batiam de frente 
e isso é um exemplo que eu estou te dando porque elas queriam que 
esses equipamentos, carros e veículos de modo geral, não só para 
beneficiar a agricultura familiar e sim utilizar para outros fins ...que é o 
que aconteceu e isso era um grande embate que acontecia (MP03). 
 
 [...] o poder público cria um projeto de lei que a sociedade civil queria 
de outro e existia esse conflito e o poder público ele tinha o poder 
porque a sociedade civil ela não poderia pegar o recurso e aplicar e 
teria que passar pelo município então por mais que ela muitas vezes 
ela conseguia vencer em alguns momentos mas na hora da definição 
do projeto em si havia essa disputa do poder público e da sociedade 
civil pelos interesses que não era os mesmos e sim diferentes que o 
poder público queria utilizar inclusive para outros fins, equipamentos 
eram ou instalações para qualquer tipo de benefício para outros fins e 
como por exemplo não só para a agricultura familiar mas para utilizar 
na cidade nos grandes proprietários para serem beneficiados então 
era mais ou menos isso que se configurava (MC04). 
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Contudo pode-se dizer que ao longo do processo de construção do colegiado, 

alguns avanços pode ter acontecido no âmbito do reconhecimento político, com 

participação da sociedade civil organizada ao longo do território. Embora alguns 

projetos não tenham sido efetivados, o poder público neste caso passou a agir de uma 

forma mais passiva com relação às discussões em plenária, assim como expressa o 

entrevistado (MC01), 

 

[...] mas ai com o tempo foram se amansando até a nossa participação 
já não incomodava eles, mas os debates pelo que lembro sempre 
foram acalorados principalmente quando envolvia dinheiro, pois cada 
um queria puxar os recursos pra seu município e com isso atrapalhou 
muito acho (MC01).  

 
[...]  é existe uma tipificação e existe uma representatividade a nível da 
população da agricultura familiar, muito significativa naquela região 
que requer políticas específicas e na ideia do território por um tempo 
isso se aflorou a de que as lideranças dos movimentos , movimento 
sindical e de vários outros movimentos ligados aos pescadores e de 
várias ...representatividades lideranças daquela região elas tiveram 
oportunidades de dialogar com o poder público local ...com as 
prefeituras com os vereadores com os prefeitos com o estado e 
também a nível nacional com o ministério do desenvolvimento agrário 
(MP03). 

 
 
Com isso Faria (2003) dispõe sobre a forma como o poder mostrar-se na 

modalidade de classe social como sendo uma práxis complexa e contraditória, e que 

se apresenta na interação de uma classe ou grupo social, que exprime a capacidade 

que estes apresentam em mobilizar-se para definir e realizar seus objetivos. O autor 

diz ainda que é a partir da capacidade de mobilização é que esses grupos podem ter 

acesso às instituições com o intuito de mantê-las ou transformá-las.  

 
[...] ai depois com o colegiado a gente levava essas demandas e não 
tinha escape pro prefeito porque ele tinha que fazer pois tinha um de 
nós lá falando das dificuldades que enfrentávamos nas comunidade 
(MC01). 

 
[...] porque a participação acontece de forma igual e aonde tem muito 
debate também a muito mais chance de ter solução e isso mais ainda 
quando se busca essas de forma conjunta (MP02). 

 
[...] em plenárias onde tem que haver 50% mais um para dar coro e 
dar prosseguimento a pauta das reuniões e ai o que for decidido ali e 
batido o martelo, aqueles que não participaram terão que aceitar a 
vontade da maioria dos votos (MC06). 
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[...] a sociedade civil que colocou essas demandas e também logico 
que nós não podemos tirar os méritos de alguns representantes do 
poder público que contribuiu e muitos deles que contribuiu através da 
pressão né dessa representação dos movimentos do sindicatos 
dizendo é o que eles efetivamente queriam e não por imposição das 
lideranças políticas regionais então foi um momento de construção 
muito importante (MP03). 

 
[...] o colegiado ele tem uma importância de... como já disse existe a 
representatividade da sociedade civil então de que esta sociedade civil 
ela tenha voz e espaço formalizado, espaços efetivamente 
formalizados pra poder ele expor suas demandas e dialogar com o 
poder público (MP02). 

 
     
Outra questão apontada pelos participantes que caracteriza a participação 

coletiva desses de forma ativa no colegiado é que também a partir desse ponto foi 

possível alavancar recursos para o desenvolvimento de tais atividades voltadas à 

valorização das iniciativas coletivas, como é o caso da participação dos 

representantes do comitê de mulheres, conforme os relatos;  

 
[...] antes do território era muito difícil de conseguir as coisas, a gente 
não tinha liberdade de participar principalmente no município ser 
pequeno era muito difícil os recurso principalmente no que tange ás 
mulheres, pela distância do município ao governo e depois da política 
dos territórios do Lula, mudou muita coisa (MC01) 

 
[...] como eu disse olha veja bem existia uma participação efetiva nas 
reuniões, nos seminários nos encontros da sociedade civil, poder 
público também participava mas não era de uma forma incisiva, do 
que a sociedade civil e ai eu posso dizer pra você o seguinte que a 
sociedade civil ela tinha um amadurecimento, tinha uma capacidade 
de debater e de propor projetos viáveis, não é mas parava quando ia 
dialogar com o poder público local (MP03). 

 
[...] com muita discussão e participação bem democrática de 
representantes dos municípios que compõe o território, intermediado 
por um facilitador indicado pelo MDA (MC06). 

 
[...] conseguiu sim acho que foi um desafio tanto para as comunidades 
quanto para o colegiado, e ouve a participação dos quilombolas e a 
gente só não conseguiu em questão dos indígenas, mas essas outras 
comunidades da participação das mulheres dos quilombolas como eu 
já falei houve participação assim foi uma participação positiva e a 
gente conseguiu chegar a essa apresentação do colegiado (MC04).  

 
 

Diante do exposto no discurso dos entrevistados, considera-se que o 

reconhecimento político, aparece na participação paritária dos sujeitos pertencentes 

ao território, a partir da construção e concretização do Colegiado Territorial, pois o que 
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se observa que o território ainda é um espaço de disputa de poder, e que ainda possui 

forte influência partidária por parte dos grandes proprietários de terra na região. Sendo 

que o Colegiado é um único espaço que permite a manifestação e as decisões 

referente as demandas por igual. 

 

8.4. CATEGORIA 04: DIMENSÃO EMOCIONAL DO RECONHECIMENTO 

 

A presente categoria de análise visa identificar elementos sobre o 

reconhecimento emocional do sujeito, no que refere-se à subjetividade individual ou 

coletiva. Busca identificar aspectos referentes a alteridade (em que o sujeito é 

reconhecido como único pelo outro), nas relações de afetividades e também o 

reconhecimento de si mesmo em suas realizações por meio dos relatos dos sujeitos 

do colegiado.  

Ao que se trata de realização emocional, Faria (2011), diz que, a presente 

categoria busca integrar os aspectos objetivos do que passa pelas relações 

econômicas e político-ideológica aos aspectos afetivos do sujeito. Integra os 

elementos psicossociais ao ambiente do sujeito na esfera institucional, organizacional 

ou grupal. Em síntese é a busca do individual ou coletivo em ser reconhecido em si 

mesmo ou pelo outro.  

 
[...] então era cada um pra si e deus por todos mas ai foi começando 
esse   trabalhinho como comunidade de base né (MC04).  

 
[...] as foi importante o espaço do colegiado porque eu aprendi que 
tinha que negociar, eu e meus companheiros do movimento sindical 
(MC03) 

 
 
Conforme o relato do entrevistado (MC01) é que antes da existência do 

colegiado, eles se sentiam totalmente deslocados, e traziam um sentimento de 

exclusão social e emocional com relação aos outros indivíduos do território. Faria 

(2011) diz que em outro aspecto as relações que esse sujeito apresenta dentro do seu 

convívio social influenciam ou determina seu sucesso social.  

Ao que aponta Zimerman (1999) apud Faria (2011) pode o reconhecimento 

emocional ser identificado em alguns casos sendo que no primeiro o sujeito individual 

passa a se permitir a conhecer a si mesmo.    Tais relações são percebidas no 

processo que conduziu a escolha dos representantes de cada instituição para 
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participarem do colegiado, pois esses sujeitos já desenvolviam um trabalho de 

destaque no grupo coletivo como afirma o (MC01); e (MC04). 

 
[...] através do sindicato eu já participava das reuniões pra formação 
da associação aqui na comunidade ...e acharam que eu me 
comunicava bem e podia ajudar as outras mulheres que tinham 
dificuldade porque o marido também não deixava sair muito de casa 
pra participar ne, você sabe como é essas coisa (MC01). 

 
[...] pra mim acho que foi muito importante o aprendizado e o 
conhecimento que a gente né teve participação e o aprendizado pra 
mim foi muito importante e até hoje não só pra mim mas pra todos que 
participou o esclarecimento hoje o que é a política de governo e 
territorialidade, e pra mim foi muito rico (MC04).  

 
 

O segundo caso se refere ao próprio sujeito se percebe e agora se identifica, 

por meio das suas realizações, pode dizer que, a participação efetiva nos debates do 

colegiado possibilitou ao sujeito representante da sociedade civil que antes se 

encontrara em uma situação marginalizado, e desassistido, agora este passa a 

perceber-se como agente mobilizador e transformador da sua própria realidade, e por 

conseguinte também tem a percepção como coletivo, como é o caso do relato do 

(MP02); e (MC04). 

 

[...] agora a gente já está vendo as pessoas assim procuram a gente 
e perguntam que está parado, mas eu acho assim que com a minha 
simplicidade assim me senti muito importante de estar participando e 
levando a política para toda a comunidade e pra mim foi um ponto 
muito (MC04). 

 
[...] tem reconhecimento tem sim porque a sociedade civil ficou fora de 
todos os debates e na medida que ela pode participar dessas 
discussões com certeza você teve uma visão, você abriu os olhos, 
você cresceu no ponto de vista desses debates e isso sem dúvidas as 
pessoas (MP02).  

 
No caso que mais se aproxima do conceito de Faria, seria em ser reconhecido 

pelo outro como um sujeito individual ou coletivo “é vital para todo sujeito individual ou 

coletivo (grupo social) ser reconhecido (necessidade de reconhecimento) para a 

afirmação de sua existência, identidade e autoestima” (FARIA, 2011, p.26). Nesse 

aspecto pode-se identificar que houve o reconhecimento emocional quando se 

observa os relatos dos (MC01); 
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[...] nossa que difícil mas é muito fácil porque eu me sinto uma 
privilegiada respeitada, rsss porque tem até gente que até assusta 
rsss...diz assim eu entro no rádio né e converso e falo que tem que se 
organizar que nós temos que se valorizar e se nós soubesse o poder 
que tem nós se organizava melhor, que a culpa de nosso pais é por 
causa de nós mesmo (MC01).  
 

Para Faria (2011) esta seria a condição de o indivíduo ser reconhecido pelo 

outro como um sujeito individual ou coletivo ao mesmo tempo. Ou seja, esse indivíduo 

busca ser reconhecido como afirmação de sua existência, identidade e autoestima, o 

que expressa para ter bom êxito na realidade do sujeito necessita desse auto 

reconhecimento em um nível emocional, porém que seja percebido primeiramente 

pelo outro.  

A análise da entrevista do (E01) e a relação com a teoria de Faria (2007), 

percebe-se que os sujeitos no reconhecimento de si, trazem um sentimento de 

cooperação entre os membros, como resultado disso foi criado uma cooperativa a 

COAFA, a qual tinha por objetivo aproximar os agricultores no aspecto da 

comercialização. Também no que refere ao aspecto da afetividade entre os grupos 

são prezadas por todos, levando em consideração as questões do trabalho em grupo, 

focando nas realizações coletivas.  

 

[...] não digo o meu mas gosto de pensar que é o desejo de um ver o 
outro bem sabe, um ajudar o outro na dificuldade...muito boa a relação 
porque a maioria dos municípios são pequenos e a população na 
maioria são vindos da agricultura (MP04). 

     

Para que aconteça realmente a construção de um projeto comum, tornou-se 

importante que as representações do poder público compreendessem que a 

sociedade civil organizada possuía um papel representativo nesse colegiado, o que 

demonstra nos relatos que esse foi um processo demorado que dificultou a tomada 

de decisões paritárias na destinação dos recursos referentes aos projetos produtivos.   

 

[...] entretanto isso é a parte vamos dizer positiva que eu tenho a 
concepção de que foi extremamente importante para o fortalecimento 
das lideranças locais e para o fortalecimento de um projeto coletivo 
para o desenvolvimento da agricultura familiar e é os povos e 
comunidades (MC04).  

 

No que tange o território da APA Cantão, a ausência do reconhecimento 

emocional é percebida nas falas e se apresenta de diferentes maneiras, desde a 
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constituição territorial, percebe-se também que esses sujeitos passaram por diversas 

privações no campo do reconhecimento emocional, também quando eles mesmos, e 

isso também contribuiu para que eles tivessem dificuldades de identificar suas 

potencialidades, puderam considerar que o colegiado contribuiu para esse despertar 

de realização emocional ao que abrange os sujeitos sociais no território, como se 

percebe nas falas dos entrevistados, de como se sentiam antes e depois da 

constituição do colegiado.   
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização de estudo teve o intuito de buscar compreender a contribuição do 

Colegiado Territorial na implantação das políticas públicas e os impactos destas na 

vida dos sujeitos ao longo do espaço territorial. Para tanto teve como base teórica as 

categorias de análise da Teoria do Reconhecimento em Nancy Fraser e José 

Henrrique de Faria, no que abrange, a dimensão econômica, social, política e 

emocional dos sujeitos pertencentes ao território da APA Cantão do Estado do 

Tocantins.   

Para a realização da análise foi preciso identificar os sujeitos de cada esfera 

social pertencente ao referido Colegiado o qual é composto por representações de 

diferentes esferas institucionais, Federal, Estadual e Municipal, que juntos têm um 

importante papel de discutir, construir e encaminhar os recursos provenientes das 

políticas públicas para o desenvolvimento das comunidades. Ao longo de todo 

processo de formação e constituição do território, entende-se que a política territorial 

teve um importante função no desenvolvimento populacional, mas para isso contou 

com o respaldo do conjunto do Colegiado Territorial. 

Nota-se que o estabelecimento do colegiado no referido território, representou 

um importante instrumento visto que fez despertar nos sujeitos o sentimento de 

pertença e de identidade. Dentro do sistema capitalista de produção que impera 

atualmente ao longo dos municípios, a maioria das famílias se encontravam acuadas, 

sem perspectiva de identidade sendo que os que ainda ficaram morando no campo 

estavam destinados a venderem a força de trabalho, e ainda demonstraram uma 

percepção totalmente individualista quando o assunto era comunidade. As mulheres 

também desempenhavam o papel de submissão dentro da unidade familiar como 

podem ser observados. 

A perspectiva de discutir um novo modelo de organização social pautado na 

cooperação, trouxe esses indivíduos para o espaço de debate, o que no início 

demonstraram certo receio e desentendimento dos assuntos, relacionados aos 

projetos e recursos, até então pouco comum para a dimensão da sociedade civil e 

ainda mais quando envolvia discutir com os representantes do poder público, sendo 

estes considerados superiores pela sociedade civil.  

A construção coletiva do colegiado foi um processo que trouxe diversos 

conflitos de disputas de poder, principalmente no que se refere a encaminhamentos 
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dos projetos produtivos, que por falta de entendimento dos representantes do poder 

público, que exercia maior voz de poder acabaram tomando decisões que contribuiu 

para que os projetos não alcançassem os objetivos propostos pela população, o que 

foi considerado um fracasso por todos. 

Analisando o desempenho da implantação das políticas públicas, no que tange 

a discussão, elaboração e gestão de recursos, considerou que houve a ausência por 

parte dos interessados e benificiários durante a maioria do processo. Segundo os 

relatos não foi levado em consideração os diversos aspectos referentes aos aspectos 

culturais e as potencialidades de desenvolvimento local e isso explica o resultado não 

alcançado nos projetos.  

Pode-se dizer com este estudo que o Colegiado trouxe o reconhecimento aos 

sujeitos pertencentes ao território nas quatro dimensões analisadas. Porém identifica 

uma sucessiva ordem de acontecimentos que demonstram situações de não 

reconhecimento pelos sujeitos, como é o caso da exploração do trabalho nas 

fazendas, a tomada de decisões não paratarias, a dificuldade de participação das 

populações indígenas no Colegiado.  

As diversas situações que foram aparecendo durante as atividades do 

colegiado, favoreceu aos sujeitos a compreensão de potencializar as atividades 

econômicas que já vinha sendo desenvolvendo no caso do agro extrativismo, dos 

subprodutos da mandioca e das frutas do cerrado, além da pesca artesanal, o que 

favoreceu na geração de renda das famílias com o surgimento de uma cooperativa. 

Também pode destacar o fortalecimento do comitê de mulheres que vem 

desenvolvendo um papel fundamental na integração das mulheres do campo e na 

melhoria da renda das famílias por meio do artesanato que desenvolvem com o fruto 

do buriti.  

Outra questão a ser observada é que o colegiado favoreceu a participação 

social no aspecto das discussões paritárias dos problemas que envolvem o território 

e o reconhecimento político dos representantes da sociedade civil, que hoje participam 

de forma igualitária com relação aos membros do poder público no território, e para 

além desse espaço são reconhecidos. 

Dentro dos aspectos sociais, as diversas manifestações culturais, ganhou 

importante reconhecimento, o que pode ser observado nas férias livres que 

acontecem com o apoio dos municípios com produtos provenientes da agricultura 
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familiar, também no artesanato, nas danças manifestações religiosas que acontecem 

anualmente com calendário definido. 

A pesquisa mostrou que o desenvolvimento humano por meio da análise pelos 

elementos da categoria do reconhecimento, aponta que o reconhecimento dos 

sujeitos e a valorização do trabalho coletivo, proporcionou a esses a se perceberem 

como agentes de mudança, e que o papel do colegiado contribuiu para essa 

percepção, o que nota-se é que essas pessoas despertaram durante  esse processo, 

perceber o potencial dos recursos naturais existentes e que aliados à técnica que 

trazem consigo de gerações, cada um de uma maneira, podem ser autossuficientes, 

expressando sua cultura e identidade, o que seria um reencontro consigo mesmo e o 

mais importante é a demonstração do cuidado que trazem um pelos outros.  

O que pode ser considerado ao longo de toda trajetória de implantação das 

políticas e do reordenamento das representações pela criação do Colegiado Territorial 

é que, houve um avanço em termos de reconhecimento, e é observado no aspecto da 

qualidade de vida das famílias, e na dinâmica das relações sociais entre a sociedade 

civil e poder público. Porém apesar de tudo isso, é preciso que esse processo seja 

contínuo e que se faz necessário o fortalecimento de todas as instituições que 

representam os sujeitos para que avance em termos de reconhecimento o que nota-

se que há o que ser feito ainda e que ainda apesar do Colegiado ser um avanço porém 

é permeado por contradições.  

Diante disso a pesquisa abre um precedente importante para a necessidade de 

aprofundamento de novas pesquisas as dimensões da Teoria do Reconhecimento no 

contexto territorial, sendo que há maior necessidade de estudo detalhado sobre as 

características dos povos indígenas e quilombolas da região, que pouco ou quase não 

foram alcançados pela política, e que ainda encontram-se isolados do contexto social 

do território, faz necessário um estudo mais detalhado sobre esses povos. Outro 

aspecto que demonstra necessidade de aprofundamento seria um levantamento do 

potencial econômico dessa região através das práticas do agro extrativismo, sendo 

que estas ainda não são reconhecidas, porém tão importantes para a preservação do 

cerrado, e ainda sustentam a base da permanência dessas famílias no território, que 

justificam a continuidade da presente pesquisa. 
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 APÊNDICE I – ROTEIRO PARA ENTREVITA SEMIESTRUTURADA  

 
ENTREVISTA 01- ENTE PUBLICO – PODER PUBLICO ESFERA FEDERAL 
 
1. Conta para mim toda história de criação do colegiado desde o início até os dias 
atuais; 
 
2. Fale sobre a criação dos Colegiados Territoriais? Desde seu início até os dias 
atuais? 
 
3. Como você analisa a importância desta instancia (colegiado) para o 
desenvolvimento e implantação das políticas públicas?  
 
4. Quais as pessoas envolvidas no processo de criação, bem como no 
desenvolvimento, manutenção e funcionamento do Colegiado; 
 
5. Qual a importância do Colegiado para o território; 
 
6. Quem participa do colegiado e qual a função dessas pessoas; 
 
7. Na sua percepção como as pessoas que participam do colegiado se sentem; 
 
8. Como é feita e quais são os critérios utilizados para a distribuição dos recursos 
dentro do Território, e qual a atuação MDA no colegiado nesta distribuição 
 
9. Como são tomadas as decisões no colegiado e como você avalia e como foram ou 
são consideradas as reivindicações da sociedade na tomada de decisão no colegiado. 
 
10. Como você avalia o desenvolvimento no campo político, econômico, social, e de 
desenvolvimento humano, da população territorial após a implantação do Colegiado 
territorial? 
 
REPRESENTANTE COLEGIADO TERRITORIAL-ESFERA ESTADUAL (Secretaria 
da Agricultura Estadual- SEAB E Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável- CEDRUS) 
 
1. Conta para mim toda história de criação do colegiado desde o início até os dias 
atuais; 
 
2. Como se deu a entrada do CEDRUS E SEAB no Colegiado Territorial? E qual a 
função destes na atuação do Colegiado;  
 
3. Como você analisa a importância desta instância para o desenvolvimento territorial; 
 
4. Como você avalia o desenvolvimento no campo político, econômico, social, e de 
desenvolvimento humano, da população territorial após a implantação do Colegiado 
territorial? 
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5. Quais as pessoas envolvidas no processo de criação, bem como no 
desenvolvimento, manutenção e funcionamento do Colegiado? 
6. Como foi e como é a participação da SEAB NESSE PROCESSO?  
 
7. Na sua opinião qual a importância do Colegiado para o território?  
 
8. Qual a importância do Colegiado para o território; 
 
9. Quem participa do SEAB no colegiado e qual a função dessas pessoas; 
 
10. Na sua percepção como as pessoas que participam do colegiado se sentem; 
 
11. Qual a contribuição do Colegiado para o desenvolvimento do território; 
 
12. Como é feita e quais são os critérios utilizados para a distribuição dos recursos 
dentro do Território, e qual a atuação do colegiado nesta distribuição e a da SEAB;  
 
13. Como são tomadas as decisões no colegiado; 
 
14. Como são consideradas as reivindicações da sociedade na tomada de decisão no 
colegiado. 
 
15. Qual a contribuição do Colegiado para o desenvolvimento do Território? 
 
16. Como é feita e quais são os critérios utilizados para a distribuição dos recursos 
dentro do território e qual a atuação do colegiado nesta distribuição e a da SEAB 
 
17. Como são consideradas as reivindicações da sociedade na tomada de decisões 
no colegiado? 
 
ESFERA TERRITORIAL- ENTE PUBLICO- ARTICULADOR E COORDENAÇÃO 
AMBITO TERRITORIAL  
 
1. Conta para mim toda história de criação do colegiado desde o início até os dias 
atuais? 
 
2. Como surgiu a proposta de criação de uma instancia (Colegiado Territorial) na 
implementação política territorial? 
 
3. Como aconteceram os primeiros debates e reuniões para criação do colegiado e 
quais critérios de participação das representações foram levados em consideração? 
 
4. Como você avalia a importância do colegiado para o desenvolvimento do território 
na implantação das políticas?  
 
5. Quais as pessoas envolvidas no processo de criação bem como no 
desenvolvimento, manutenção e funcionamento do Colegiado? 
 
6. Qual a importância do colegiado para o território? 
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7. Como você avalia a qualidade de vida da população levando em consideração os 
seguintes aspectos:  
 
8. O aumento da renda das famílias com a implantação da política territorial? 
 
9. A participação das comunidades nas discussões políticas? 
 
10. A participação do território APA Cantão enquanto identidade social e humana (com 
o que produzem e como se expressam em sua cultura, saberes e sabores). 
 
11. Na sua percepção como as pessoas que participam do colegiado se sentem? 
 
12. Qual a contribuição do colegiado para o desenvolvimento do território? 
 
13. Como é feita e quais são os critérios utilizados para a distribuição dos recursos 
dentro do território e qual a atuação do colegiado nesta distribuição? 
 
14. Como são tomadas as decisões no colegiado? 
 
15. Como são consideradas as reivindicações da sociedade na tomada de decisões 
no colegiado? 
 
ESFERA MUNICIPAL- ENTE PUBLICO- REPRESENTANTES PODER PUBLICO 
MUNICIPAL E REPRESENTANTES ENTIDADES SOCIEDADE CIVIL 
(PREFEITURAS, SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, 
AGRICULTORES, PESCADORES). 
 
1. Qual era a dinâmica territorial antes da implantação do Colegiado territorial? 
 
2. Qual a participação das entidades públicas e civil no acompanhamento do 
Colegiado do Território 
 
3. Qual a diferença que observa discutir os problemas comunitários ao longo municipal 
e colegiado? 
 
4. Os recursos por intermédio das políticas implementadas no território alcançou êxito 
esperado?  
 
5. Como você avalia a atuação do Colegiado Territorial no desenvolvimento das 
comunidades mais distantes do território? 
 
6. Como era a vida das famílias antes do Colegiado no território e como e agora;  
 
7. A sua vida mudou com a existência do colegiado; 
 
8. Como você se percebe hoje dentro do território;  
 
9. Como você participa hoje das decisões do território;  
 
10. O que se é considerado hoje para a tomada de decisões dentro do território; 
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11. Como as pessoas dos municípios veem você hoje;  
 
12. Os seus desejos são considerados na tomada de decisões hoje? 
 
13. A sua vida mudou com a existência do Colegiado hoje e como  
Mudou?  
 
14. Como se deu a sua participação no colegiado; 
 
15. O que você faz nas reuniões do colegiado; 
 
16. Qual a sua relação com os demais membros do território; 
 
17. Qual a sua relação com as pessoas do município? 
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