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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre o Estado, suas relações com organizações de movimentos sociais (OMS) e sua 

produção a partir da elaboração e implementação de políticas públicas. Os resultados apresentados são fruto de 

pesquisa de campo exploratória ao projeto de tese, realizada através de análise documental e experiência de 

trabalho durante nove anos (2004-2012) em uma política pública criada em 2003 pelo governo federal brasileiro, 

o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais que está no cerne da formação da Secretaria 

de Desenvolvimento Territorial (SDT) dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Dados 

recentes demonstram que 11.700 organizações sociais se envolveram na política pública de norte a sul do país e 

que a atuação da SDT/MDA se deu em grande medida pela contratação de consultores que foram os 

responsáveis pela implementação das ações em todos os estados da federação. Tendo como ano base de 

contratações de consultores 2008 verifica-se que na maioria dos casos a trajetória profissional pretérita foi 

vinculada à OMS, o que se repete se analisarmos a trajetória do secretário nacional da SDT/MDA (2003-2010). 

As conclusões tiradas até o momento nos permitem afirmar que devemos abandonar a idéia do Estado como uma 

entidade independente e de que as interações entre participantes de OMSs e gestores de programas de 

desenvolvimento ajudam a (re) desenhar a linha entre reinos estatais e não-estatais, e constituem o que é o 

Estado. 

 

Palavras-chave: políticas públicas, organizações de movimentos sociais, produção do Estado.  

 

Introdução 

 

Estudos realizados nas últimas décadas no Brasil tem demonstrado que o Estado 

brasileiro apresenta um padrão de permeabilidade que tem possibilitado múltiplas dinâmicas 

de interação entre organizações de movimentos sociais
1
 e órgãos estatais, especialmente no 

contexto de implementação de políticas públicas. No entanto, apesar das evidências 

empíricas, permanecem questões teóricas importantes, especialmente desafios em torno de 

como analisar esse processo do ponto de vista teórico. Já há um consenso na área de estudos 

de movimentos sociais que a abordagem relacional apresenta-se como adequada para o estudo 

das relações das organizações de movimentos sociais com órgãos estatais, porém dada as 

características de tais relações, ao mesmo tempo complexas e dinâmicas, sua investigação 

demanda uma abordagem desde distintas perspectivas (teóricas e metodológicas) buscando ao 

máximo, aproximações multidisciplinares. 

Uma perspectiva teórico-metodológica pertinente ao estudo do Estado é investigá-lo a 

partir das práticas de governo, tendo muitas vezes como principal expressão pública de suas 

práticas a implantação de políticas públicas. O presente trabalho tem este intuito, refletir sobre 

a produção do Estado brasileiro a partir de uma das práticas de governo realizadas a partir do 

                                                           
1
 Quando falamos em organizações de movimentos sociais estamos utilizando a definição proposta por Jenkins 

(1994) que considera tanto as organizações de movimentos sociais clássicas, com liderança autóctone, pessoal 

voluntário, afiliação extensiva, recursos de beneficiários diretos e ações baseadas na participação massiva ou 

organizações de movimentos sociais profissionais, com liderança externa, pessoal remunerado por tempo 

integral, afiliação reduzida ou inexistente, recursos das comunidades conscientes e ações que “falam em nome” 

do grupo prejudicado sem requerer sua participação. 
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ano de 2003, a seguir descrita, e que foi acompanhada pela presente investigadora por nove 

anos (2004 – 2012)
2
, apresentando uma contribuição teórica que pode auxiliar o estudo destas 

práticas. 

Em 2003 o governo federal brasileiro cria o Programa de Desenvolvimento Sustentável 

dos Territórios Rurais (PDSTR), também conhecido como Territórios Rurais de Identidade, 

que está no cerne da formação da própria Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) 

dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) ocorrida em 2003, durante o início 

do primeiro governo Lula. Este programa passou a operar de forma regulamentada em julho 

de 2005, quando obteve sua chancela formal por intermédio da Portaria n. 5, de 18/07/2005 

(DELGADO, LEITE, 2011). Com a criação da SDT/MDA, categorias como espaço, 

identidade, território e territorialidade, passaram a nortear a ação pública
3
. É possível 

observar, na definição do objetivo geral deste programa, o qual se propõe promover e apoiar 

iniciativas das institucionalidades representativas dos territórios rurais que objetivem o 

incremento sustentável dos níveis de qualidade de vida da população rural, mediante três 

eixos estratégicos: i. Organização e fortalecimento dos atores sociais; ii. Adoção de princípios 

a práticas da gestão social; iii. Promoção da implementação e integração de políticas públicas. 

(BRASIL, 2005, p. 7), que este aponta para um referencial que, junto com categorias que 

serão detalhadas a seguir, configuraram a ação desta secretaria. 

Segundo documentos institucionais (BRASIL, 2005), para apoiar o desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais, o PDSTR foi estruturado a partir de três elementos 

fundamentais: o território (espaço e sociedade), a institucionalidade territorial, denominada de 

colegiados territoriais (participação e representatividade) e a visão de futuro (um plano 

territorial de desenvolvimento). Conforme consta nos documentos institucionais da secretaria, 

definiu-se território mais do que um simples recorte geográfico, mas procurando integrar 

espaços, modos de vida, como pode ser observado na seguinte definição:  

“um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 

a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma 

população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 

externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

                                                           
2
 O acompanhamento foi realizado enquanto assessora do processo de implantação e execução da política 

pública referida no trabalho em dois momentos: de julho de 2004 até agosto de 2010 como articuladora territorial 

no Território Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul e de agosto de 2010 a março de 2012 como articuladora 

estadual acompanhando a política pública à nível estadual, também no Rio Grande do Sul.  
3
 A noção de “ação pública” se opõe ao modelo clássico de política pública que considera o Estado centralizado, 

partindo do pressuposto de que existe um conjunto de interações entre vários sujeitos (Estado, sociedade civil e 

mercado) e em vários níveis (GRISA, 2012) e, tal como poderá ser observado, essa concepção se adequa ao 

programa analisado.  
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elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.” (BRASIL, 

2005). 

 

Os documentos sobre o programa também apontam que para a SDT/MDA, a abordagem 

territorial do desenvolvimento rural sustentável deveria ser uma visão essencialmente 

integradora de espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas públicas. Essa abordagem 

considera que a equidade, o respeito à diversidade, a solidariedade, a justiça social, o 

sentimento de pertencimento, a valorização da cultura local e a inclusão social são objetivos 

primordiais a serem atingidos. A “identidade” é considerada fundamental para ensejar a 

coesão social e territorial, facilitando a concretização de processos negociados de 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2005). Segundo Perico (2009, p. 16), o processo 

adotado pela SDT considera a identidade um elemento de caráter do território, relacionando-a 

com suas origens, com os modos de ocupação do espaço, com o contexto social construído e 

com um futuro mais solidário e interdependente. É considerado um fator de aglutinação, que 

reconhece e valoriza a diversidade, facilita a mediação de interesses, contribui para a coesão 

de princípios e para a convergência de dinâmicas sociais, culturais e econômicas. 

A partir dessa nova dinâmica institucional, regiões do Brasil foram consideradas 

“territórios rurais”, definidos por meio de critérios
4
 pré-estabelecidos pela SDT e passaram a 

ser apoiados pelo PDSTR, também conhecido por Proinf e Pronat. Segundo destaca Echeverri 

(2010, p. 94) “com base nesses critérios foi concretizada a seleção dos primeiros 40 

territórios, no ano de 2003”. O autor destaca também, que, “a partir da experiência de 2003 

inicia-se um processo de adição anual de novos territórios, que conduziu a um crescimento da 

cobertura dos territórios incluídos na estratégia de 60, 84, 118, 158, 180, 200 e 240 nos anos 

subsequentes, até o ano de 2010” (ECHEVERRI, 2010, p. 94). Já os “Colegiados 

Territoriais”, segundo documentos oficiais, seriam espaços de gestão social, formados por 

representantes do governo federal e da sociedade civil. O número de integrantes dependeria 

do tamanho do território, do número de municípios e de organizações e da complexidade 

[presença de agricultores familiares, assentados de reforma agrária, comunidades 

quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, ribeirinhos, etc] do território representado. 

Os colegiados, segundo a SDT/MDA, são responsáveis por identificar as demandas locais das 

                                                           
4
 Segundo dados coletados por Rech (2013), a escolha dos territórios foi realizado a partir dos seguintes critérios: 

Critérios Universais: Concentração de Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agrária; Territórios 

com ações prioritárias do Governo Federal e/ou Estadual; Concentração de Capital Social; Concentração de 

Baixos Indicadores de Desenvolvimento; Territórios de interesse dos Movimentos Sociais. (Concentração da 

Demanda Social e Priorização das Ações); Critérios propostos para a Seleção Territorial: Divisões territoriais já 

pré existentes; IDESE - Índice de Desenvolvimento Sócio econômico elaborado pela FEE (Fundação Estadual de 

Economia e Estatística); Dinâmicas voltadas para o Desenvolvimento Territorial pré-existentes. 
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comunidades; promover a interação entre gestores públicos e conselhos setoriais; contribuir 

com sugestões para a qualificação e a integração de ações; sistematizar as contribuições para 

o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e dar ampla divulgação às ações 

dos Territórios da Cidadania e dos Territórios Rurais. (SDT/MDA, 2009). 

Observa-se também que para a constituição dos Colegiados, um dos requisitos da 

SDT/MDA, definidos por meio das Resoluções nº 48 e 52 do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), é a incorporação dos diferentes atores dos 

territórios na formulação, definição das políticas públicas (SCHNEIDER, 2004; 

SCHNEIDER; BLUME, 2004). Segundo § 1º do Art. 1º da Resolução nº 48, os colegiados 

territoriais deveriam contemplar a representatividade, diversidade e pluralidade dos atores 

envolvidos nas diferentes dimensões do desenvolvimento rural. Segundo Silva e Rocha (2015, 

p. 137), essa abordagem representa o que pode ser chamado de uma “nova geração” de 

políticas de desenvolvimento, em oposição aos modelos tradicionais. Há de se destacar 

também o fato de que, segundo Echeverri (2010, p. 99-100), um dos eixos centrais da 

estratégia é o de criar um espaço político de empoderamento das organizações sociais 

vinculadas ao processo, numa lógica de política a partir da demanda da sociedade. Dados 

recentes demonstram que 11.700 organizações se envolveram nesse processo numa lógica de 

cooperação com o Estado para implantação da política pública.  

Além dos elementos constitutivos da política pública já destacada, outro aspecto da 

elaboração do programa chama atenção e suscitou o presente estudo: “para dar andamento à 

estratégia territorial constitui-se uma estrutura operativa na SDT baseada em uma rede de 

articuladores composta por técnicos que desempenharam funções direcionadas à promoção, 

informação, acompanhamento, assessoramento e apoio para operar os Codeter e suas 

agendas” (ECHEVERRI, 2010, p. 96). Partimos do pressuposto de que a permeabilidade do 

Estado brasileiro deflagra um conjunto de práticas de governo, como por exemplo a ocupação 

de cargos por ativistas de movimentos sociais que posteriormente elaboram determinadas 

políticas públicas com concepções e formatos específicos de implantação das mesmas e tal 

característica é que oportunizou em certa medida a contratação de profissionais recrutados na 

sociedade civil, muitos deles vinculados à organizações de movimentos sociais, para a 

implantação da política pública. No entanto, para compreender esse fenômeno, sugerimos que 

sejam necessárias outras abordagens teóricas que possam contribuir para o entendimento do 

Estado e suas práticas, desnaturalizando processos internos e muitas vezes velados e visões 

essencializadoras tanto do Estado quanto das organizações de movimentos sociais. 
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O documento está dividido em três partes: a primeira apresenta algumas notas sobre a 

permeabilidade do Estado brasileiro, seguido de algumas contribuições teóricas para a 

investigação do Estado. A terceira parte é dedicada ao caso do programa estudado e os dados 

obtidos. À guisa de conclusão, apresentamos breves considerações finais. 

 

2. Notas sobre a permeabilidade do Estado brasileiro 

Conforme já mencionado, uma série de estudos realizados nas últimas duas décadas no 

Brasil tem demonstrado padrões de interação entre Estado e organizações não-estatais. 

Destacamos as pesquisas realizadas por Marques (2000, 2003) que em certa medida 

apresentam dados que comprovam uma dinâmica de interações entre atores no interior dos 

ambientes institucionais e relacionais, deflagrando a elevada permeabilidade que apresentam 

as organizações estatais brasileiras. As pesquisas realizadas pelo autor evidenciaram que “os 

vínculos entre pessoas, grupos e organizações constituem em seu conjunto uma rede de 

relações complexas e dinâmicas” e que “uma parte desses vínculos foi construída de forma 

intencional, mas a maioria foi estabelecida com outros objetivos, ou mesmo de forma fortuita” 

(MARQUES, 2003, p. 47). Seus estudos demonstraram também que as dinâmicas são 

resultados dessas interações, tendo em conta os constrangimentos institucionais e as redes de 

relações pessoais e institucionais presentes nas comunidades de políticas.  

Para o autor, os atores agem em um ambiente que não é apenas marcado por 

instituições, mas é estruturado também por redes de relações entre indivíduos e organizações, 

cujos padrões de relações foram construídos a partir de vínculos institucionais e pessoais 

construídos ao longo de muitos anos, com ligações de várias naturezas – familiares, de 

amizade, políticas, de negócios e de corrupção (MARQUES, 2003, p. 52). A ideia mais geral 

para o autor é de que 

Indivíduos, grupos e organizações, no desenrolar de suas atividades cotidianas, 

assim como de suas estratégias, constituem redes de relações entre si. Essas relações 

são importante parte da dinâmica social e se cristalizam em redes que operam como 

estruturas de médio alcance sobre os acontecimentos posteriores, inclusive sobre a 

sua própria transformação pelo lançamento e quebra de novos vínculos. 

(MARQUES, 2003, p.190) 

 

Ao estudar as redes sociais, instituições e atores políticos no governo da cidade de São 

Paulo, especificamente na política de infraestrutura urbana no período de 1975 a 2000, 

Marques (2003, p. 190) verificou que “os técnicos do setor público e do setor privado foram 

formados nas mesmas universidades, compartilham da mesma comunidade técnica e 

profissional, além de se relacionar no interior da sociedade mais ampla”. Tal constatação já 
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tinha sido evidenciada em sua pesquisa sobre a política urbana de saneamento básico no Rio 

de Janeiro entre 1975 e 1996, ao verificar a “influencia da origem dos funcionários sobre o 

padrão de relações interpessoais que estrutura a comunidade profissional na área do 

saneamento, já que a rede (...) se construiu ao longo do tempo a partir da paulatina integração 

das redes correspondentes às empresas anteriores” (MARQUES, 2000, p. 21). 

Em recente revisão de literatura sobre movimentos sociais brasileiros Abers e Von 

Bullow (2011), destacam que foi possível detectar pelo menos dois padrões de intersecção 

entre movimentos sociais e o Estado ao longo das duas últimas décadas: a incorporação de 

ativistas de movimentos sociais em cargos governamentais e a formação de novos 

movimentos sociais a partir da interlocução entre ativistas dentro e fora do Estado. Entre os 

exemplos dessa intersecção no Brasil, as autoras destacam, entre outros, os seguintes: o 

primeiro Secretário Nacional de Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto, que tomou posse em 

1973, tinha sido previamente um ativista de uma organização conservacionista; vários órgãos 

ambientais, como, por exemplo, o Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, foram 

ocupados por ambientalistas da Fundação Brasileira para Conservação da Natureza; no 

governo Lula, os dois ministros do Meio Ambiente (Marina Silva e Carlos Minc) tinham uma 

trajetória anterior de ativistas; mesmo durante a ditadura militar, membros do Movimento 

Sanitarista tinham posições no governo e por outro lado, muitas vezes alguns burocratas são 

ativistas em organizações da sociedade civil, como o caso citado do Distrito Federal. 

Reforçando o fato de que “as relações entre movimentos sociais, partidos políticos e 

Estado tornaram-se, nas últimas décadas, um dos focos centrais de problematização teórica e 

investigação empírica no campo de estudos sobre movimentos sociais” Silva e Oliveira 

(2011) abordam a trajetória de militantes do denominado movimento de economia solidária 

no Estado do Rio Grande do Sul e identificam um processo organizativo que segundo os 

autores “não apenas não se dá externamente ao Estado, mas é, em grande medida, fomentado 

por agentes e políticas governamentais”. Os autores destacam que “o trânsito institucional se 

caracteriza pelo deslocamento contínuo de militantes sociais-partidários por diferentes 

espaços de atuação (organizações sociais, partidos, fóruns institucionais e posições 

governamentais), o qual é, em grande medida, possibilitado pela interpenetração partido-

movimento”, sendo esse tipo de relação, “caracterizada pelo intenso trânsito de atores entre as 

organizações sociais e o Estado e pela alta intersecção, que está presente na constituição do 

que é denominado de Movimento de Economia Solidária” (SILVA, OLIVEIRA, 2011, p. 98-

99). Os autores concluem que  
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Esse trânsito intenso entre diferentes esferas de governo é possibilitado, de um lado, 

pelo acúmulo de capacidades e recursos que as experiências prévias no Movimento 

de Economia Solidária e, sobretudo, na gestão pública fornecem aos entrevistados. 

De outro lado, esse trânsito também se assenta na filiação dos entrevistados ao 

partido (PT), a qual viabiliza que estes possam participar da concorrência acirrada 

pelos cargos de gestão passíveis de serem apropriados pelo partido. (SILVA, 

OLIVEIRA, 2011, p. 117). 

 

Situando os achados da pesquisa em um contexto mais ampliado, Silva e Oliveria 

(2011, p. 118) destacam que “pesquisas realizadas em outros setores de políticas públicas – 

como a Saúde (Weyland, 1996; Falletti, 2010), o Meio Ambiente (Barcelos, 2010; Losekann, 

2009) e a Agricultura Familiar (Muller, Silva e Schneider, 2007) – mostram que a “infiltração 

do Estado” pelas organizações de movimentos sociais e/ou seus aliados é um mecanismo 

recorrente”.  Na mesma tendência, em recente publicação, Abers, Serafim, Tatagiba (2014, p. 

326) afirmam que a “presença de militantes no interior de vários ministérios permitiu 

experimentações com resultados variáveis a depender da forma como grupos da sociedade 

civil e atores do Estado estabeleceram relações historicamente em cada setor” o que confirma 

o trânsito de indivíduos que tem ou tiveram vínculos com organizações de movimentos 

sociais para órgãos estatais. Nesse mesmo estudo, as autoras citam o estudo inovador de 

Maria Celina D’Araújo, que examinou o perfil social e político dos cargos de alto escalão do 

governo federal na gestão de Lula, demonstrando que,  

[...] pela primeira vez na história brasileira, antigos líderes sindicais participaram 

intensamente de altos cargos do governo, um fato que pode não ser surpreendente 

considerando que o PT e, especialmente, o próprio presidente, eram provenientes e 

tinham fortes ligações com o setor (2009:117). Os ministros também mantinham 

relações próximas aos movimentos sociais, de maneira geral: 43% na primeira 

gestão e 45% na segunda participaram deles de alguma forma, em comparação com 

cerca de um quarto dos ministros nas gestões presidenciais anteriores (ibidem:120). 

(ABERS, SERAFIM, TATAGIBA, 2014, p. 326) 

 

Para Abers, Serafim, Tatagiba (2014, p. 326), durante o governo Lula, “o mote da 

“participação da sociedade” abriu espaço para a combinação mais criativa de diferentes 

práticas e rotinas, ampliando as chances de acesso e influência dos movimentos sobre o 

Estado, obviamente com variações setoriais importantes”. O argumento central das autoras é 

que houve “a abertura no contexto do governo Lula para um experimentalismo inédito 

resultante da presença de aliados dos movimentos em postos-chave no interior do Estado” 

(2014, p. 327). Apesar de sua pesquisa focar nas dinâmicas internas e no impacto político da 

participação institucionalizada em governos, as autoras levam em consideração em suas 

análises a presença de atores com experiências em movimentos sociais em cargos 

governamentais e concluem que dois fatores influenciaram mudanças na relação Estado-

sociedade durante o governo Lula, sendo um deles a migração de ativistas dos movimentos 
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sociais e simpatizantes para dentro do governo (ABERS, SERAFIM, TATAGIBA (2014, p. 

346). 

Recentemente Machado (2015) também demonstrou o trânsito existente de indivíduos 

por entre organizações de movimentos sociais e órgãos estatais ao investigar alguns aspectos 

da relação entre o Estado e os movimentos de juventude e LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais) no Brasil entre 2003 e 2010, mediante realização de 26 entrevistas 

com ativistas que, no período, ocuparam cargos no governo federal, em Brasília, nos governos 

estatuais e municipais nas cidades de Belo Horizonte/MG e Rio de Janeiro/RJ. Há de se 

destacar também que, segundo Abers, Serafim, Tatagiba (2014, p. 348), “o governo Dilma 

Rousseff ainda emprega importantes ativistas em órgãos como a Secretaria- Geral da 

Presidência da República (SGPR), que continua a promover o fortalecimento de arenas 

participativas ao longo de sua administração”. 

O que podemos apreender dessa breve revisão sobre o tema é que longe de ser uma 

prática exclusiva da SDT/MDA, a incorporação de ativistas de movimentos sociais nos órgãos 

estatais pode ser considerada um padrão do Estado brasileiro, o qual se constitui a partir da 

prática de diferentes governos, cujo estudo detalhado pode contribuir para a elucidação do 

processo de elaboração e implantação de políticas públicas, seus êxitos e seus fracassos. Para 

tanto, sugerimos a incorporação da abordagem teórica sobre o Estado que apresentaremos a 

seguir. 

 

3. Contribuições teóricas para investigação do Estado 

Revisitando a literatura que toma o Estado como objeto de análise, notamos que para 

além dos estudos clássicos nas ciências sociais (MAUSS, 1970; WEBER, 1974; 1983; 

GEERTZ, 1991; BOURDIEU, 1994, ELIAS, 2006; GRAMSCI, 2006) e da abordagem 

particular adotada por Foucault (1979; 2006; 2008), vem se apresentando abordagens teóricas 

alternativas, as quais se inscrevem teoricamente no marco de uma antropologia da política ou 

também denominada Antropologia do Estado (HERZFELD, 1992; FERGUSON, 1994; 

SCOTT, 1998; TROUILLOT, 2001; MITCHELL, 2006; SHARMA; GUPTA, 2006; FASSIN, 

2013; GRAEBER, 2015) e que nos parecem pertinentes para abordagem do Estado brasileiro 

e o estudo das políticas públicas. 

Tomamos para a presente reflexão um clássico da obra de Mitchell (2006) cujo objetivo 

é tratar o Estado como objeto de análise e apesar da pertinência de suas proposições é pouco 

difundido nas abordagens sociológicas brasileiras sobre o tema. Suas reflexões iniciam 
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destacando que o Estado tratado como categoria analítica parecer existir simultaneamente 

como força material e como construção ideológica e tal paradoxo apresenta determinados 

problemas em qualquer tentativa de construir uma teoria do Estado. Para o autor a tarefa de 

uma teoria do Estado é não procurar esclarecer tais distinções, mas historicizá-las, já que são 

dois aspectos do mesmo processo. Para o Mitchell (2006, p. 170) “Uma abordagem 

alternativa deve começar com a suposição de que devemos levar a sério o carácter esquivo da 

fronteira entre o Estado e a sociedade, não como um problema de precisão conceitual, mas 

como uma pista para a natureza do fenômeno”. Segundo sua abordagem, uma teoria 

contemporânea do Estado também deve examinar a distinção paralela construída entre Estado 

e economia, já que para o autor, o limite entre Estado e economia representa uma distinção 

ainda mais esquiva do que entre Estado e sociedade. Para Mitchell (2006, 170), “Devemos 

tomar tais distinções não como o limite entre duas entidades discretas, mas como uma linha 

desenhada internamente, dentro da rede de mecanismos institucionais através da qual é 

mantida uma ordem social e política”.  

Além disso, o autor destaca outro aspecto importante, o fato de que a importância do 

Estado (para a população em geral) como uma construção ideológica e cultural comum devem 

ser motivos para não dispensar o fenômeno, mas para levar a sério já que, 

Uma construção como o Estado ocorre não apenas como um uma crença subjetiva, 

mas como uma representação reproduzida em formas visíveis todos os dias, tais 

como a linguagem da prática jurídica, a arquitetura de edifícios públicos, o uso das 

forças armadas, ou a marcação e policiamento de fronteiras. As formas ideológicas 

do Estado são um fenômeno empírico, tão sólido e perceptível como uma estrutura 

jurídica (...) a distinção feita entre um reino conceitual e um empírico precisa ser 

colocado em cheque se quisermos compreender a natureza de um fenômeno como o 

Estado (MITCHELL, 2006, p. 173). 

 

Para Mitchell (2006, p. 174), a popular definição weberiana do Estado não explica como 

os contornos reais desta organização amorfa estão a ser desenhados, além do que os teóricos 

do Estado são incapazes de corrigir o limite indescritível entre o sistema político ou o Estado 

e a sociedade. Para apresentar a complexidade do fenômeno e avançar no tema das 

“fronteiras” entre Estado, sociedade e mercado, o autor exemplifica com estudos que 

demonstraram como o conluio entre o governo dos EUA e as companhias petrolíferas foi um 

mecanismo institucional usado para atingir determinados objetivos da política externa nos 

países árabes e que tais mecanismos nunca estão confinados dentro dos limites do que é 

chamado o Estado. Neste sentido o autor conclui: 

É para argumentar que a fronteira do Estado (ou sistema político) nunca marca um 

exterior real. A linha entre o Estado e a sociedade não é o perímetro de uma entidade 

intrínseca que pode ser pensado como um objeto autônomo ou ator. É uma linha 

desenhada internamente, no âmbito da rede de mecanismos institucionais através do 
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qual uma determinada ordem social e política é mantida. O ponto que a fronteira do 

Estado nunca marca um exterior real sugere que este parece muitas vezes 

indescritível e instável. Mas isto não significa que a linha é ilusória. Muito pelo 

contrário, como mostra o caso, produzir e manter a distinção entre Estado e a 

sociedade em si é um mecanismo que gera recursos de poder (MITCHELL, 2006, p. 

175).  

 

Mitchell (2006, p. 175) destaca ainda que muitos exemplos semelhantes podem ser 

explorados sobre a relação entre Estado e instituições 'privadas' do setor financeiro, na 

pesquisa científica e educação, ou em práticas de cuidados de saúde e médica. Segundo ele, 

“Em cada caso pode-se mostrar que a divisão Estado-sociedade não é uma simples fronteira 

entre dois objetos autônomos ou domínios, mas uma complexa distinção interna para estes 

reinos da prática”. Mais ainda, “O poder de regular e de controle não é simplesmente uma 

capacidade armazenada no interior do Estado, de onde se estende para fora na sociedade. O 

limite aparente do Estado não marca o limite dos processos de regulamentação”. 

(MITCHELL, 2006, p. 175-176). Além das questões já evidenciadas, Timothy Mitchell 

(2006, p. 176 – 183) destaca algumas observações pertinentes sobre uma teoria mais adequada 

do Estado: 

 A abordagem do Estado por ele defendida não implica uma imagem do Estado e 

organizações privadas como uma estrutura de poder única e totalizada. Pelo contrário, 

existirão sempre em conflito entre eles, como há entre as agências governamentais 

diferentes, entre organizações corporativas. Esta abordagem significa que não devemos 

ser enganados em tomar por garantido a ideia do Estado como um objeto coerente 

claramente distinto da 'sociedade';  

 Concebido dessa forma, o Estado não deve mais ser tomado como um ator, 

essencializado, com coerência, agência própria e autonomia;  

 Precisamos de uma abordagem para o Estado que se recuse a tomar o dualismo 

‘Estado-sociedade’, ‘Estado-economia’, e ainda esclarecer por que a realidade social e 

política aparecem nesta forma binária; 

 Deve-se analisar o Estado como um efeito estrutural. Isso é, devemos examiná-lo não 

como uma estrutura real, mas como o poderoso, aparentemente efeito metafísico de 

práticas que fazem tais estruturas parecerem existir. Para Mitchell (2006, p. 181) é 

habitual ver o Estado como um aparato de poder e a fábrica como um espaço da 

produção. Na verdade, ambos são sistemas de poder disciplinar e ambos são técnicas de 

produção. Ambos produzem o efeito de uma abstração que se distingue da realidade 
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material. Ademais, o efeito estrutural contemporâneo do Estado é inseparável da criação 

relativamente recente da ‘economia’. 

Concluindo, o argumento de Timothy Mitchell para uma abordagem diferente da 

questão do Estado e sua relação com a sociedade e a economia pode ser resumido em uma 

lista de cinco proposições: 

1. Devemos abandonar a idéia do estado como uma entidade independente; 

2. Devemos, no entanto, levar a sério a distinção entre Estado e sociedade ou Estado e 

economia. É uma característica definidora da ordem política moderna. O Estado não 

pode ser descartado como uma abstração ou construção ideológica e preterido em 

favor de realidades materiais. Na verdade, nós temos que fazer essa distinção entre 

conceitual e material, entre o abstrato e o real; 

3. Pela mesma razão, a visão predominante do Estado como essencialmente um 

fenômeno de tomada de decisão ou política é inadequada; 

4. Devemos endereçar o Estado como um efeito de processos mundanos de organização 

espacial, arranjo temporal, especificação funcional, supervisão e fiscalização e 

representação do que criar a aparência de um mundo fundamentalmente dividido em 

estado e sociedade ou estado e a economia. 

5. Esses processos criam o efeito do Estado não apenas como uma entidade definida 

além de economia ou sociedade, mas como uma dimensão distinta de estrutura, 

codificação, conhecimento, informação, planejamento, e intencionalidade. O Estado 

aparece como uma abstração em relação à concretude do social, uma esfera de 

representação em relação a realidade da economia e uma idealidade subjetiva em 

relação à objetificação do mundo material. 

Parece-nos que os argumentos teóricos proposto pelo autor podem auxiliar no estudo de 

objetos que envolvam o Estado, especialmente os estudos sobre políticas públicas, dado o 

efeito estruturador que elas representam, além do que explicitam muitas vezes como o Estado 

se produz por meio de suas práticas e não é uma entidade independente e autônoma e sim 

conectada com a sociedade e o mercado, agentes que muitas vezes podem determinar o curso 

das políticas públicas. 

 

4. O caso do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

 

Já expusemos na introdução os objetivos e os elementos constitutivos do programa. No 

entanto, o que tornou o programa relevante para pesquisas é a forma de funcionamento 
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interno da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) cuja atuação se deu em grande 

medida pela contratação de consultores que foram os responsáveis pela implementação das 

ações em todos os estados da federação (GUANZIROLI, 2010). Conforme já destacamos 

“para dar andamento à estratégia territorial constitui-se uma estrutura operativa na SDT 

baseada em uma rede de articuladores composta por técnicos que desempenharam funções 

direcionadas à promoção, informação, acompanhamento, assessoramento e apoio (...)” 

(ECHEVERRI, 2010, p. 96), ou seja, a atuação desses agentes contratados destinava-se 

diretamente à ação junto à organizações de movimentos sociais existentes em diferentes 

regiões do país, tendo em vista que um dos três eixos estratégicos do principal programa 

proposto pela SDT pautava-se na organização e fortalecimento dos atores sociais (BRASIL, 

2005, p. 7). Importante destacar ainda que a atuação desses profissionais e sua vinculação 

com o órgão estatal (SDT/MDA) se deu por meio de contratos anuais de prestação de serviços 

mediante processo seletivo público, desenvolvido por agência de cooperação internacional 

com governo brasileiro. Esta é uma das práticas que os governos, especialmente o governo 

federal lança mão para contratar profissionais, além da nomeação dos cargos em comissão. 

Buscando caracterizar o perfil desses atores sociais, foi realizada uma breve pesquisa 

durante os meses de maio de julho do ano de 2015, utilizando análise documental, tendo 

como ano base de contratações de consultores 2008. Inicialmente foram buscados via web, 

utilizando o Google, vínculos entre os nomes de indivíduos que desempenharam junto à 

SDT/MDA no ano de 2008 a função de articuladores estaduais e extratos de contratos 

publicados no Diário Oficial da União (DOU) deste mesmo ano. Cabe destacar que a coleta 

foi realizada a partir do conhecimento prévio que a autora do presente trabalho possui acerca 

desses indivíduos, tendo em vista sua convivência com parte dos mesmos em determinado 

momento de sua própria trajetória profissional junto à SDT (2004-2012). Com base nos dados 

obtidos nos extratos do DOU, que totalizaram 60 indivíduos contratados no ano de 2008 (34 

homens e 26 mulheres; 30 com local de trabalho Brasília e os demais para trabalharem nos 

Estados, em média 1/Estado), foi realizada busca de currículos pelos nomes dos consultores 

junto a Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), nas bases doutores e demais pesquisadores (Mestres, Graduados, 

Estudantes, Técnicos, etc.). Dos 60 indivíduos, somente 33 possuem currículos disponíveis na 

plataforma. 

Considerando apenas os indivíduos com currículos na plataforma lattes, é possível 

constatar que todos possuem formação acadêmica de nível superior sendo 40% formados em 
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Agronomia, 12% em Economia, 9% em Ciências Sociais, 6% em Geografia, e 33% em outros 

cursos. A maioria graduou-se na década de 1990, todos em universidades públicas; 82% tem 

algum tipo de especialização (12% com duas); 48,5% possuem mestrado e 15% doutorado. 

Verificou-se também uma relativa experiência profissional em diferentes espaços, de 

organizações de movimento sociais à órgãos públicos, sejam ligados à prefeituras municipais, 

secretarias estaduais ou a diferentes setores do governo federal. Os dados sobre trajetória 

profissional disponíveis na plataforma nos mostram que 77,5% trabalharam em organizações 

de movimentos sociais; 55% tiveram experiências com ensino; 52% com pesquisa; 48,5% já 

tinham sido consultores do governo federal em anos anteriores; 35,5% ocuparam cargos em 

governos estaduais; 22,5% em prefeituras municipais; 22,5% prestaram assessoria para 

agências internacionais e 16% foram assessores de deputados.  

Mesmo reconhecendo que a análise das trajetórias precisa ser acurada e será apenas um 

passo na pesquisa recém-iniciada sobre o trânsito de indivíduos de organizações de 

movimentos sociais para órgãos estatais e os processos sociais envolvidos, esses dados 

demonstram que existe, a exemplo das pesquisas mostradas na sessão anterior, um trânsito de 

indivíduos de organizações de movimentos sociais para órgãos estatais, cujo trânsito faz parte 

de um conjunto de práticas realizado por governos para a implantação de políticas públicas no 

Brasil. 

 

5. Considerações finais 

Os resultados encontrados até agora sugerem que a investigação do Estado por meio das 

práticas de governo tem demostrado ser uma importante perspectiva metodológica e contribui 

para a produção teórica de um objeto de análise tão complexo e dinâmico. Colabora também 

para o abandono de uma ideia tão comum na literatura sobre Estado que o trata como uma 

entidade independente e autônoma da sociedade. Essa perspectiva nos indica também que o 

Estado é mais um conjunto de práticas e seus efeitos, bem com uma forma de olhar este 

fenômeno. Consideramos que a abordagem ora apresentada pode contribuir para o estudo das 

políticas públicas no Brasil. 
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