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Introdução
A promoção do desenvolvimento rural é um desses temas complexos, com ampla produção teórica, inúmeras bases de dados e
que está cada vez mais presente nas agendas tanto da academia,
quanto das diferentes esferas de governo, juntamente com o setor
privado. O tema tornou-se fundamental no que se refere à produção agropecuária setorial, à formação social das regiões e
ao próprio modelo de desenvolvimento econômico do país.

No Brasil, é possível identificar três gerações ou ciclos de políticas
públicas relacionadas ao desenvolvimento rural. Construídas em
períodos e em contextos distintos, essas políticas foram marcadas
pela transformação da relação do Estado com a sociedade civil, pela
inserção e reconhecimento de novos atores no jogo político, e pela
institucionalização de novos instrumentos e regras que afetaram
diretamente as condições de vida da população rural no país.

Evolução das Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural no Brasil

1950
1960
1970

1º

Modernização Agrícola
• ALTERAÇÃO DO PADRÃO TECNOLÓGICO E PRODUTIVO
• MECANIZAÇÃO DO CAMPO

1980
1990
2000

• PDRI - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO

2º

Assistência Social, combate à fome e à pobreza
• PROMOÇÃO E GARANTIAS DE DIREITOS SOCIAIS E ECONÔMICOS
• RECONHECIMENTO POLÍTICO E INSTITUCIONAL DE RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS,
AGRICULTORES FAMILIARES, MULHERES, ETC.

2010
2020

3º

• PROGRAMA FOME ZERO – RURAL ALÉM DO SETORIAL PRODUTIVO

Desenvolvimento Rural Sustentável
• ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E GOVERNANÇA DOS ATORES DA POLÍTICA
• CONSTRUÇÃO DE NOVOS MERCADOS
• RURAL + MEIO AMBIENTE
• SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – PAA, PNAE
• MELHORIA DA RENDA E DA QUALIDADE DE VIDA
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As recentes mudanças na configuração socioespacial do rural permitiram o surgimento de novos atores sociais e novas identidades,
as quais demandam uma variedade de instrumentos e ações públicas que consigam dar conta dessa diversidade do meio rural, da
demanda de novos serviços e da promoção de qualidade de vida
para as populações que ali vivem e trabalham (MALUF, 2015). Soma-se a isso a variável ambiental e a busca por um modelo sustentável de produção, demandando também redesenhos de políticas
públicas. São políticas que fomentaram mudanças econômicas e
sociais em muitas regiões rurais, melhorando a renda e a qualidade de vida da população do campo, assim como há avanços nas

condições nutricionais dos beneficiários destes programas (MATTEI,
2007; HESPANHOL, 2015).
Junto dessa agenda de desenvolvimento, surgem políticas públicas
com novos desenhos e modelos de implementação, mais inovadores e transparentes. Capazes de ampliar a interação entre os entes
federados, e a atuação via convênios e consórcios para a melhor
prestação dos serviços públicos à população. Observa-se a incidência de políticas com implementação do tipo top-down no
1º ciclo, predominância de políticas do tipo bottom-up no 2º
ciclo e políticas com as duas tipologias1 no 3º ciclo.

Top-down e Bottom-up?
Conforme Paul Sabatier, a implementação de políticas públicas pode ser classificada como
top-down e bottom-up. No caso, as políticas top-down (cima-para-baixo) caracterizam-se
pela clara separação entre o momento da tomada de decisão e o da implementação em
fases consecutivas. Portanto, nesse modelo, pode-se dizer que a política (formuladores) é
separada da administração (implementadores).
As políticas bottom-up (baixo-para-cima), por sua vez, caracterizam-se pela maior liberdade dos burocratas e das redes de atores para estruturar e organizar a implementação
da política. Nesse modelo, a política pode ser modificada por aqueles que a implementam
no cotidiano (SECCHI, 2017).

1. Esse 3º ciclo traz à tona modelos de implementação a partir dos processos decisórios de dentro das coalizões, tentando escapar da dualidade das gerações anteriores (PIRES,2018).
Conforme Lotta (2019, p. 17), tem-se ainda uma 4ª geração que traz “a ideia de governança, de instrumentos de ação pública, a relação entre atores estatais e não estatais, os novos
arranjos institucionais, os processos multiníveis, sistemas de coordenação, capacidades estatais na implementação”.
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O escopo dessas políticas mudam com o passar dos anos, tanto
pela influência das agendas internacionais, quanto pelas demandas
locais. Ainda, as formas de implementação e de avaliação envolvem
cada vez mais os atores locais na tomada de decisão sobre aquilo
que possa realmente gerar desenvolvimento rural com sustentabilidade em seus territórios.
É neste espaço de aplicação local de uma agenda global que podemos compreender a formulação de políticas públicas de desenvolvimento rural com base na Agenda 2030 e em seus 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente para
a promoção da segurança alimentar e nutricional e para a
redução das desigualdades sociais no campo (ODS 2, ODS 10).

principalmente para a promoção da
segurança alimentar e nutricional
e para a redução das desigualdades
sociais no campo.

É, a partir da perspectiva de um rural sustentável, que surge a
política “Cidadania no Campo – Município Agro”, no estado de
São Paulo, dentro da macro agenda da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SAA) denominada Cidadania no Campo 2030. Essa
política tem sido executada pela SAA e sua equipe técnica, com o
objetivo principal de “levar cidadania às pessoas que vivem e
trabalham no meio rural a partir da melhoria dos serviços
públicos municipais”.
Assim, o objetivo desta publicação foi elaborar um diagnóstico para
compreender como a política Cidadania no Campo – Município
Agro tem sido implementada nos municípios. Bem como entender
e guiar a compreensão sobre os gargalos, acertos e oportunidades
de melhoria para os próximos ciclos.
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Rural paulista em dados
Os dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA) e do Projeto LUPA destacam a diversidade
produtiva rural do estado de São Paulo. As principais diferenças estão na composição da
estrutura fundiária com base no número de Unidades de Produção Agrícolas (UPAs), os
mais diversos produtos agrícolas das regiões, bem como a quantidade, a área de produção
e o modelo de ocupação do solo.
O mapa da figura 1 mostra a divisão municipal do território paulista e a diferença em relação
ao número de Unidades de Produção Agrícolas (UPAs). Cunha (Região do Vale do Paraíba),
Piedade e Itapetininga (Região de Itapetininga), Itapeva (Região de Itapeva) e Socorro (Região
de Bragança Paulista) são os municípios com maior número de UPAs na sua área territorial.

Figura 1: Número de UPAs no Estado de São Paulo por Municípios

637 339k

número de
municípios

número
de UPAs
(2016/2017)

325k
número
de UPAs
(2007/2008)

4.57%
Variação
número
de UPAs
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Ao longo dos últimos anos, houve um aumento de 4,57% no número de UPAs, sendo
que do total de 339.442 das unidades existentes, 79.325 possuem entre 20 a 50 hectares, ou seja, são pequenas propriedades rurais. Quanto à área total do estado, 20,63%
é ocupada por UPAs com 200 a 500 hectares (tabela 1).

Tabela 1 : Estrutura fundiária atual do Estado de São Paulo (2016/2017)
UPAS
ESTRATO

UPAS

NÚMERO

%

HECTARE

%

Área das UPAs com (0, 1] ha

3.513

Área das UPAs com (1, 2] ha

7.436

1,03

2.349,40

0,01

2,19

12.140,04

0,06

Área das UPAs com (2, 5] ha

45.785

13,49

166.065,42

0,82

Área das UPAs com (5, 10] ha

52.218

15,38

399.175,76

1,96

Área das UPAs com (10, 20] ha

78.056

23,00

1.147.124,93

5,64

Área das UPAs com (20, 50] ha

79.325

23,37

2.514.506,29

12,36

Área das UPAs com (50, 100] ha

33.559

9,89

2.371.742,45

11,66

Área das UPAs com (100, 200] ha

19.824

5,84

2.780.125,60

13,67

Área das UPAs com (200, 500] ha

13.720

4,04

4.195.052,38

20,63

Área das UPAs com (500, 1.000] ha

3.989

1,18

2.735.786,12

13,45

Área das UPAs com (1.000, 2.000] ha

1.453

0,43

1.967.506,75

9,67

Área das UPAs com (2.000, 5.000] ha

488

0,02

1.399.095,02

6,88

Área das UPAs com (5.000, 10.000] ha

62

0,14

401.325,50

1,97

Área das UPAs acima de 10.000 ha

14

0,00

246.144,70

1,21

TOTAL

339.442

100

20.338.140,36

100

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CDRS/IEA, Projeto LUPA.
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Em relação à ocupação do solo (tabela 2), 79,83% do total de UPAs utilizam o
espaço como área complementar, seguido de 66,90% com pastagem. Sobre a área
total, os dados da SAA destacam que 38,98% do total do estado é ocupado com cultura
temporária, seguido de 31,37% com pastagem. Sobre a mão de obra nas UPAs, 224.002
são de “proprietários e familiares que trabalham" e 60.306 unidades possuem assalariados
permanentes (mensalistas).

Tabela 2: Ocupação do Solo, Estado de São Paulo 2016/2017
UPAS
TIPO

UPAS

NÚMERO

%

HECTARE

%

Área com cultura perene

73.228

21,57

1.003.465,18

4,93

Área com cultura temporária

175.974

51,84

7.928.685,93

38,98

Área com pastagem

227.088

51,84

6.379.331,21

31,37

Área com reflorestamento

46.033

13,56

1.170.971,96

5,76

Área com vegetação natural

183.265

53,99

2.741.638,06

13,48

Área de vegetação de brejo e várzea

85.114

25,07

434.056,29

2,13

Área em descanso

25.727

25,07

220.172,54

1,08

Área complementar

270.989

79,83

459.819,23

2,26

ÁREA TOTAL

339.442

100

20.338.140,36

100

Fonte: SAA – CDRS/IEA – Projeto LUPA.

Gonçalves, Angelo e Souza (2009), destacam que o estado de
São Paulo apresenta um intenso processo de especialização regional
da produção agropecuária – as monoculturas regionais. Os autores
informam que essa diferença reflete-se nas economias locais, pois
em regiões que possuem elevada participação de produtos processados nas exportações, encontra-se uma grande unidade agroindustrial de sucos cítricos, de frigoríficos ou de uma usina sucroalcooleira,
o que acaba influenciando nessas disparidades regionais.
Segundo dados do IEA/CDRS 2016/2017, aproximadamente 62% das
UPAs possuem cultivo de braquiária (pastagem), o que corresponde

a 5.833.409,30 hectares, distribuídos em praticamente todo o território paulista. A mesma distribuição espacial pode ser vista com
a criação de equinos, que está em 26,08% das UPAs e a bovinocultura de corte, em 23,53% das unidades. Por outro lado, a cana de
açúcar (finalidade para indústria) é o produto agrícola que ocupa
a maior área cultivada no estado com 6.234.825,40 hectares, mas
em apenas 23,75% das UPAs. Os mapas das figuras que seguem
mostram a distribuição espacial desses dois principais cultivares
agrícolas, sendo que quanto mais forte o tom da cor, maior o % de
UPAs com a cultura.
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Figura 2: % de Unidades Produtivas com Cultivo de Cana
de Açúcar (para indústria) – 2016/2017

Figura 3: % de Unidades Produtivas com Cultivo
de Braquiária – 2016/2017

524

626
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78k

204k
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Outro ponto que chama atenção é a expansão das lavouras de soja pelo estado, especialmente na divisa com o Paraná e para o oeste
paulista, com aumento de 121% na área cultiva entre 2006/2007 e 2016/2017.

Figura 4: % de Unidades Produtivas com Cultivo
de Soja – 2016/2017

374

número de
municípios

17k

número de
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Fonte: SAA – CDR/IEA – Projeto Lupa

Photo by Ruan Richard on Unsplash
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De acordo com a especialista Professora Dra. Rosângela Hespanhol, na região de Presidente Prudente e Dracena, por exemplo,
pode-se dizer que existe impacto significativo no modelo de
ocupação do território com o envelhecimento da população e,

consequentemente, o arrendamento dessas propriedades rurais
esvaziadas pelos grandes empreendimento sucroalcooleiros. Nessa
nova configuração do rural, surgem os chamados “bairros rurais”
ou distritos, os quais (...)

possuem uma infraestrutura mínima, com uma Unidade Básica de Saúde, às
vezes escola, e pequenos estabelecimentos comerciais. Alguns desses bairros
concentram a população que trabalha no entorno. São lugares que agregam
essa população rural, com grande solidariedade, com grupos e festas, com
papel importante, possibilitando acesso aos serviços básicos mais urgentes.
Em Dracena, por exemplo, existem trabalhadores rurais que perderam suas
terras e migraram para esses bairros pelo custo de vida ser menor que o
centro urbano. A renda do bolsa família é muito importante porque tem muitos
trabalhadores temporários
Dra. Rosângela Hespanhol , prof. da UNESP
É importante destacar que nem sempre os dados sobre o percentual de pessoas que vivem no meio rural expressa completamente
a realidade de muitos pequenos municípios paulistas. Ao contrário, mostra o quanto a prestação de serviços pela administração
municipal é fundamental para levar cidadania não somente àquela
população do campo, mas também às pessoas que vivem em

constantes fluxos diários para trabalho no meio rural. Logo, a gestão municipal e as ações estruturadas pela política do Cidadania
no Campo – Município Agro vão muito além de questões ligadas
à produção ou à comercialização, tratando também de qualidade
de vida e da promoção do desenvolvimento rural sustentável.
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A construção
do diagnóstico
No campo político-administrativo, o estado de São Paulo é
dividido em 16 Regiões Administrativas e, dentro da estrutura
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Coordenadoria
de Desenvolvimento Rural Sustentável – em 40 Escritórios de
Desenvolvimento Rural, os quais serviram de base empírica para
a identificação das especificidades produtivas e suas implicações
nas condições sociais e econômicas das diferentes regiões. Essas
estruturas institucionais e suas equipes técnicas são o elo do
estado com os municípios, essencialmente ao longo dos últimos
anos, quando se tem uma maior descentralização administrativa,
ampliando a atuação dos municípios na condução de políticas
públicas para o desenvolvimento rural (CNM, 2012).

a. ANÁLISE DOCUMENTAL – DADOS OFICIAIS DISPONIBILIZADOS PUBLICAMENTE E PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA;
b. ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SÃO PAULO
c. ENTREVISTAS COM GESTORES/INTERLOCUTORES MUNICIPAIS, TÉCNICOS E
DIRETORES DOS ESCRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EDRS) E EQUIPE
DA SAA.

REGIÃO CENTRAL

REGIÃO OESTE DE SP

MARÍLIA, BAURU,
ARARAQUARA,
CAMPINAS

PRESIDENTE PRUDENTE,
ARAÇATUBA,
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1 ESPECIALISTA
1 EDR
2 MUN. BAIXO IADR
2 MUN. ALTO IADR

A coleta de informações para a elaboração deste diagnóstico foi
realizada com uso de técnicas de pesquisa qualitativas, a saber:

2 MUN. BAIXO IADR

REGIÃO SUDESTE
ITAPEVA, SOROCABA,
ITAPETININGA, REGISTRO
1 ESPECIALISTA
3 EDR
3 MUN. BAIXO IADR
1 MUN. ALTO IADR

REGIÃO
PINDAMONHANGABA,
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
CAPITAL
1 ESPECIALISTA
1 EDR
1 MUN. BAIXO IADR
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• 2 COM DIRETORES DA SAA E 3 COM ESPECIALISTAS PARA CARACTERIZAR O
HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL PAULISTA E AS DIVERSIDADES REGIONAIS.
• 5 COM TÉCNICOS E DIRETORES DE EDRS COM INTUITO DE IDENTIFICAR AS
DIVERSIDADES DENTRO DA MESMA REGIÃO E COMO ESTA PODERIA INTERFERIR NA ADESÃO OU NÃO AO CC-MA.
• 5 COM INTERLOCUTORES DE MUNICÍPIOS COM EL VADA PONTUAÇÃO NO
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (IADRS)
• 6 COM INTERLOCUTORES DE MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO TOTAL SEMELHANTE E BAIXA PONTUAÇÃO NO IADRS.
No caso do estado de São Paulo, os dados do Instituto de Economia
Agrícola (IEA) e do Projeto LUPA destacam diversidade agropecuária,
as diferenças na composição da estrutura fundiária do estado com
base no número de Unidades de Produção Agrícolas, os mais diversos produtos agrícolas, bem como a quantidade, a área de produção
e o modelo de ocupação do solo. Mesmo sendo uma política da
SAA, as ações a serem implementadas pela política Cidadania
no Campo – Município Agro vão além da questão rural-produtiva, ocorrendo no âmbito dos municípios com o objetivo
de melhorar e ampliar os serviços de infraestrutura, de saúde
e educação, o acesso às novas tecnologias, bem como as áreas
de habitação e saneamento, dentre outras necessidades de
toda a população.
A realização do diagnóstico de avaliação da política Cidadania no
Campo – Município Agro, no ciclo 2019-2020, tem como objetivo
entender o que tem ocorrido no momento específico da materialização e da concretização desta política, sendo possível pontuar
sobre as diferenças entre os objetivos planejados e os resultados

alcançados, “abrindo a caixa preta da execução” (LOTTA, 2019). A
partir desta pesquisa avaliativa foi possível analisar os caminhos
percorridos pela política e as consequências das ações implementadas e das decisões tomadas na sua formulação em relação ao que
realmente ocorreu na execução do CC-MA.
As hipóteses levantadas para entender a diferenciação e os problemas da implementação da política estão relacionadas:

Às capacidades técnicas
dos gestores municipais para execução
de ações e estruturação da política no
município;

Ao engajamento técnico e político
da administração municipal na adesão ao
CC-MA, pelas experiências de políticas passadas positivas e negativas, gerando mobilização ou desmobilização;

Aos problemas de desenho do CC-MA
em relação ao conteúdo, modelo de pontuação, estratégias de comunicação, etc

Photo by João Felipe Photos on Unsplash

As entrevistas foram distribuídas de forma espacial e de acordo
com a classificação dos municípios no Índice de Avaliação de
Desenvolvimento Rural Sustentável (IADRS).
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CIDADANIA NO CAMPO
MUNICÍPIO AGRO: TRAJETÓRIA HISTÓRICA
PARA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA
A partir da CF/1988, o processo de descentralização
do Estado foi ampliado, ficando para os municípios a
responsabilidade de elaborar e implementar políticas
públicas locais, com autonomia financeira, levando
a uma redefinição das atribuições das três esferas de
poder – municipal, estadual e federal (LIMA, et al., 2020).
Nesse mesmo contexto, as políticas agrícolas em São
Paulo, principalmente a assistência técnica e extensão
rural, também passaram a ser executadas pelos municípios em parceria com o estado, o que acabou encontrando inúmeras dificuldades, tanto pela diferença de
estrutura física, quanto pela disponibilidade de recursos
humanos e financeiros dos municípios paulistas.
Surge então o Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento – convênio SEIAA como mecanismo de garantia de recursos humanos e físicos para
os municípios no que tange ao atendimento rural. O
objetivo desse modelo de convênio era estabelecer normas para execução compartilhada de políticas para o
agronegócio.
Conforme entrevista com Luis Fontes, ex-coordenador da CDRS-SP, diante da dificuldade apresentada
pelas gestões locais, houve uma reversão na segunda

metade da década de 1990, quando o convênio alterou
sua formatação: os municípios colocavam funcionários
à disposição da Secretaria de Agricultura do estado de
São Paulo que, como contrapartida, realizava transferência de recursos aos municípios para o pagamento
de salário destes servidores alocados na execução dos
projetos de desenvolvimento rural, extensão e assistência técnica.
Para Fontes, a grande mudança institucional veio com
o PRONAF, colocando o governo federal como financiador das políticas rurais, em atuação conjunta com
estados e municípios. Em 1997, diante da demanda
por qualificação e ampliação do atendimento, a SAA-SP
criou os Escritórios de Desenvolvimento Rural, promovendo alterações no SEIAA, sendo por fim um instrumento normativo para a execução de outras políticas
em São Paulo.
Outro momento que provocou transformação institucional na organização dessas políticas para o rural paulista corrobora a chegada do 3º ciclo das políticas, com
a ampliação de uma agenda internacional de desenvolvimento que coloca o rural e o ambiental como elementos indissociáveis. Nesse cenário, ampliaram-se
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as políticas com financiamento de agências internacionais que buscavam associar a produção agropecuária
à preservação do meio ambiente e à valorização da
produção de alimentos.
Ao mesmo tempo que o agronegócio crescia no estado,
permaneciam os graves problemas ambientais e o elevado grau de empobrecimento da população rural,
o que demandava do poder público a elaboração de
políticas para pequenas propriedades na promoção
do desenvolvimento rural sustentável. Dentre as diversas ações, têm destaque aquelas que contaram com
financiamento parcial do Banco Mundial como as do
Microbacias I e II, as quais foram implementadas em
diversos estados.
Em São Paulo, o Programa Estadual de Microbacias
Hidrográficas I buscava aliar a produção agrícola e a
conservação do meio ambiente ao aumento da renda
e melhor qualidade de vida das famílias rurais (NEVES
NETO, 2013; HESPANHOL; PEDRO, 2013). Nos anos
seguintes, tem-se o Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável ou Microbacias II2 , voltado para a ampliação da comercialização da produção por associações

e cooperativas3 , indo ao encontro dos programas do
governo federal de compras públicas PAA e o PNAE.
Institucionalmente, estes programas impulsionaram a
relação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
(SAA) com a Secretaria do Meio Ambiente e de todos
os municípios que foram beneficiários dos mesmos.
Com base na experiência do Microbacias e dos programas como PAA e PNAE, o governo de São Paulo cria o
Projeto Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável,
apontando para o fortalecimento da produção de alimentos, acesso aos mercados e melhoria dos rendimentos
dos produtores rurais até 2018 (como destacado por Luis
Fontes, CDRS).
Somam-se a estas mudanças a experiência da Política
Município VerdeAzul4 , da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do estado de São Paulo que, juntamente
com a agenda internacional de preservação ambiental,
os quais auxiliaram a elaboração das diretivas, no planejamento e no modelo de implementação do Cidadania
no Campo – Município Agro, reorganizando as ações
da secretaria de forma mais eficiente e considerando as
mudanças externas, especialmente a Agenda 2030 e os
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

convênio seiaa
microbacias i
pronaf
município verdeazul

microbacias ii
paa +pnae

cidadania no campo
município agro

2. Informações disponíveis em:
https://www.cdrs.sp.gov.br/portal/themes/unify/arquivos/produtos-e-servicos/cartilhas-e-folderes/Microbacias_II/Microbacias%20II.pdf
3. Outras informações sobre esses programas estão em: Raschiatore e Moreira (2006)
4. Os protocolos implementados pelo Município VerdeAzul (PMVA) foram balizadores na elaboração dos critérios do Município Agro. O PMVA foi
lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a
descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.
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CIDADANIA NO CAMPO
MUNICÍPIO AGRO (2019/2020):
O DESENHO DA POLÍTICA
Referencial normativo
O Decreto Estadual nº 64.320, de julho de 2019 estabeleceu as diretrizes da Política Pública denominada “Cidadania
no Campo 2030”, tendo como base a estrutura do agronegócio paulista e a necessidade de ações estratégicas
e perenes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
As ações decorrentes deste decreto têm como objetivo:
a.

de alimentos para atender a demanda da
população;
b.

promover a transformação da bioeconomia do
estado, ampliando e qualificando a produção

infraestrutura
no campo
Mobilidade; conectividade; segurança;
energia; saneamento;
educação.

incentivar a criação de negócios inovadores
para o desenvolvimento de produtos com valor
agregado, ampliando o PIB paulista. As diretrizes
do Cidadania no Campo 2030 são compostas por
cinco campos estratégicos e seus respectivos eixos:

Produção
distribuição e
consumo sustentável

agro sp
sustentável

Capacidade e
assistência técnica
modernização e organização da logística e
da comercialização;
desenvolvimento de
cadeias produtivas;
produção de acordo
com demanda de consumidor e mercado;
economia circular

Validação de sistemas
produtivos sustentáveis; desenvolvimento
territorial através de
certificação; uso e
conservação de solo,
recursos hídricos e
biodiversidade; protocolos de boas práticas
e agricultura de baixo
carbono.

Inovação,
empreendedorismo
e fomento

Saudabilidade e
segurança dos
alimentos

Linhas de crédito,
subvenção e seguro
rural; apoio às organizações da sociedade
civil e cooperativas
rurais; incubadoras de
agronegócios.

Fiscalização e
auditoria; prevenção,
inspeção e gestão
de riscos sanitários;
desenvolvimento de
produtos e processos;
educação alimentar
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A partir desses campos, o Decreto Estadual n.º 64.467 de setembro de 2019 destaca a reformulação do Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento, o qual passa a se chamar Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável – Cidadania no Campo, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA). O objetivo
desse Sistema é:

promover a elaboração e execução de planos de desenvolvimento
agropecuário e agroindustrial no Estado, em conformidade com as diretrizes
de política pública denominadas “Cidadania no Campo 2030” (Decreto Estadual
n.º 64.320/2019), implementadas por meio de ações integradas com os
municípios parceiros.
Cabe à SAA a coordenação geral do sistema e o estabelecimento de normas técnicas, procedimentos, mecanismos
e critérios de avaliação de desempenho e monitoramento das ações implementadas nos municípios participantes.
Conforme o decreto nº 64.467/2019, a composição do sistema é, além da SAA:

Conselhos regionais
de desenvolvimento
rural

Conselhos
municipais de
desenvolvimento
rural

Conselho de
desenvolvimento
rural do estado

SaA
Fundo de expansão do
agronegócio paulistabanco do agronegócio
familiar
CC-MA: Ciclo 2019/2020

Municípios
aderirem ao
cidadania no
campo

• OS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL – ÓRGÃOS CONSULTIVOS – DEVEM FORNECER SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL DE
SÃO PAULO.
• OS CONSELHOS MUNICIPAIS SÃO ATORES FUNDAMENTAIS, POIS CABE A ELES
A FUNÇÃO DE ORGANIZAR AS DEMANDAS LOCAIS DO SETOR AGROPECUÁRIO
E AGROINDUSTRIAL, DE FAZER A ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, BEM COMO APROVAR O PLANO
PLURIANUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, ELABORADO PELO
MUNICÍPIO, COM BASE NAS DIRETRIZES DA POLÍTICA PÚBLICA CIDADANIA NO
CAMPO (DECRETO Nº64.467/2019).
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CC-MA: Ciclo 2019/2020
Junto a estes dois decretos, tem-se a Resolução SAA nº 40, de 27 de agosto de 2019, a qual estabelece normas
técnicas, procedimentos, critérios e mecanismos de avaliação de desempenho e monitoramento de ações
desenvolvidas pelos municípios. Esse conjunto de parâmetros foi denominado “Cidadania no Campo – Município
Agro”, tendo como objetivo incentivar a qualificação da gestão municipal na execução de ações nos municípios
que são parte do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural – Cidadania no Campo.
A participação da adminisIntegração
tração municipal é essenInovação
autonomia dos
diretrizes de política
cial ao funcionamento
municípios com
pública
cidadania
desta política. A ligação
alinhamento estraténo campo 2030
gico decreto estadual
entre estado de São Paulo
decreto estadual nº
nº 64.467/2019
– SAA e municípios passa
64.320/2019
a ser efetivada pela adesão voluntária ao Sistema
Meritocracia
Transparência
Ranking e premiaCritérios técnicos
Estadual de Desenvolvição dos municípios
Resolução SAA
mento Rural Sustentável
40/2019
– Cidadania no Campo
a partir da celebração
do termo de adesão e ao cumprimento dos requisitos exigidos no Decreto nº 64467/2019 que prevê
por parte da prefeitura a disposição de órgão ou entidade, em funcionamento, com atribuição compatível com os objetivos do sistema e a instituição do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, bem
como a indicação de um interlocutor para o acompanhamento das ações e comunicação entre SAA
e municípios.
Após a confirmação da adesão ao Sistema e, consequentemente, da comprovação das ações desenvolvidas em
conformidade com os indicadores propostos no manual operacional, a equipe técnica da SAA calcula e divulga a
pontuação e o ranking pelo Índice de Avaliação de Desenvolvimento Rural Sustentável (IADRS). Essa classificação
leva à ordem de preferência para definição do repasse de recursos aos municípios5.

5. O critério usado em 2020 acabou repassando recurso para municípios que ficaram piores em sua colocação, pois considerou a participação no
projeto ao enviar documentação mesmo que tal documentação não sendo pontuada.
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•
•
•

Termo de adesão

Convênio SAA

Órgão municipal
Conselho municipal de desenvolvimento rural
Indicação de interlocutor e suplente

Convênio exclusivo
para uso compartilhado
de bens e imóveis da
SAA para fins de execução das ações previstas
no sistema

outubro

outubro

Comprovação
das ações

Ranking
e certificação

Repasse de recursos

Envio de documentos
comprobatórios através
do sistema

Firmam convênios com
de recursos os
Divulgação da pontua- repasse
melhores
ção individual, ranking municípios
colocados, de acordo
dos municípios e
com seus planos de
certificação
trabalho

fevereiro

março

abril

Nas palavras de Juliana Cardoso, ex-coordenadora da CODEAGRO
e uma das mentoras do Cidadania no Campo – Município Agro, “O
que queremos dos municípios? Alinhamento estratégico, ou seja,
que a prefeitura se fortaleça institucionalmente para prestação de
serviços para a população. Como? Pela qualificação dos gestores”,
criando uma agenda anual com um ciclo de melhorias contínuas
e orientação para a realização de ações estratégicas.
gráfico 1: despesa média dos municípios paulistas na agricultura 2016-1029
despesa média em r$
800,000.00
683,872.04

700,000.00
600,000.00

565,999.43

500,000.00

586,149.75
518,861.56

No aspecto financeiro, em 2019, R$1.2
milhões de reais foram disponibilizados
para repasse. E, 250 municípios participaram do ciclo, onde 10 celebraram convênio
com repasse de recursos. Em 2020, o valor
destinado para tal repasse foi de R$13.5
milhões. A destinação do montante tem
relevância para o orçamento dos municípios
paulistas, uma vez que a despesa média
com a pasta Agricultura nos últimos anos,
ainda que tenha aumentado entre 2016 e
2019, permanece sendo, na média, menos
de 1% da despesa municipal total (Dados
STN-SICONFI).

400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
2016
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SICONFI

2017

2018

2019

ano

Um dos pontos destacados pela ex-coordenadora é a forma como os indicadores para
pontuação foram elaborados e a transparência em relação às características de cada
um destes. O Manual Operacional publicado pela SAA descreve estes indicadores
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e a respectiva pontuação em relação às 10 diretivas, tendo elas o mesmo peso na somatória final para a composição
do IADRS. Nas palavras de Juliana, tem-se uma política que se pretende inovadora, que promova a integração e
autonomia dos municípios, que dê destaque aqueles que possuam as melhores práticas, e que sejam transparentes
nos seus critérios de premiação e, consequentemente, de repasse de recursos e estabelecimento de convênios.
Essas 10 diretivas destacadas na Cartilha e no Manual permitem identificar os municípios com melhor desempenho no ciclo proposto, e posicionam meritocraticamente todos os que se cadastrarem para acessar recursos
financeiros disponibilizados pela SAA. Ressalta-se que essas diretivas possuem diálogo com os 17 ODS e Agenda
2030 para Desenvolvimento Sustentável, com intuito de ter um caráter de apresentação e educativo/instrutivo
aos municípios sobre a agenda internacional do desenvolvimento.

10 Diretivas para o Cidadania no Campo – Município Agro

1 2 3 4 5
10 9 8 7 6
estrutura
institucional

infra estrutura
rural

produção e consumo sustentável

defesa
agropecuária

abastecimento e
segurança
alimentar

interação campo-cidade

resiliência e adaptação às mudanças
climáticas

biodiversidade

solo e água

fortalecimento
social do campo

Fonte: Diretivas do CC-MA. Cartilha do Cidadania no Campo Ciclo 2019/2020

No último ciclo 2019-2020, 400 municípios participaram da política, representando aumento de 37,5% no número
de adesões. Desse total, 316 participaram com envio de pelo menos um documento com finalidade de pontuar
nas diretivas (premiados) e 24 foram certificados como “Município Agro”6.

6. Os dados sobre a pontuação média dos municípios foram repassados pela equipe técnica da SAA-SP.
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gráfico 2: média de pontos por diretiva por grupo de municípios
solo e água

1.16

abastecimento
segurança alimentar

5.33

1.46

5.67

1.47
1.16

5.85

1.57
1.24

defesa agropecuária
resiliência e adaptação
às mudanças climáticas

6.00

1.68
1.33

6.17

1.88
1.48

infraestrutura rural
fortalecimento social
do campo

6.19

1.95
1.54

estrutura institucional

1.79

produção e consumo
sustentável

2.03

biodiversidade

6.33

2.27

6.42

2.44

2.23

2.82

interação
campo cidade

0
Fonte: SAA-SP

8.25

3.84
3.60

1

2

Certificados - 24 mun.

3

4

Premiados- 316 mun.

5

6

7

8

9

Geral - 400 mun.

No geral, a diretiva com maior pontuação foi Biodiversidade com 3,60 pontos. Essa média aumenta quando considerados os 316 municípios premiados e alcança 6,71 pontos quando considerados 24 municípios certificados
(somente atrás da diretiva “Interação Campo-Cidade”). Nota-se que quando analisada a pontuação desses 24
primeiros colocados, a média é significativamente maior que a média geral em todas as diretivas7.
Na sequência, foram identificados os 24 municípios com maior pontuação no ciclo 2019/2020, explorando as
características populacionais, de unidades produtivas e dados orçamentários (quadro 1). Comparativamente,
também analisamos os municípios apontados pela equipe da SAA-SP com mais de 50% da população que
vive e trabalha no meio rural, sendo que boa parte destes não participou do ciclo 2019-2020 do CC-MA.

7. Foram 24 municípios certificados, do 25º ao 27º, ainda que tivessem pontuação acima de 50,0, não receberam certificação pois tiveram nota zero em
alguma das diretivas.
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Quadro 1: Características dos 24 municípios certificados no Cidadania no Campo – Município Agro (ciclo 2019/2020)
POSIÇÃO NO
RANKING

PONTUAÇÃO
NO IADRS

MUNICÍPIO

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

POPULAÇÃO
TOTAL

POPULAÇÃO
RURAL

% POP
RURAL NO
TOTAL

VA
AGROPECUÁRIA
– IBGE

NÚMERO
DE UPAS
(SEADE)

RECEITA
TOTAL
2019

DESPESA
TOTAL
2019

DESPESA
AGRÍCOLA
2019

%DA DESPESA
AGRÍCOLA NO
TOTAL 2019

1º

91

Sud Mennucci

Araçatuba

7.713

1.069

14%

45.276,00

420

40.084.539,06

39.483.255,74

455.595,83

1,15%

2º

81,5

Alvinlândia

Marília

3.176

247

8%

14.523,00

160

16.611.020,85

14.728.265,08

319.514,75

2,17%

3º

77,5

São Bento do
Sapucaí

São José dos
Campos

10.530

5.095

48%

23.095,00

633

37.627.162,68

31.297.655,47

41.018,35

0,13%

4º

70,5

São Francisco

São José
do Rio Preto

2.677

479

18%

16.978,00

384

15.941.007,51

16.112.257,74

208.975,81

1,30%

5º

69,85

Capão Bonito

Sorocaba

46.418

6.959

15%

146.910,00

1.454

142.550.653,49

139.878.866,55

3.512.429,48

2,51%

6º

69

Jundiaí

Campinas

407.016

11.898

3%

110.248,00

974

2.434.574.295,05 2.219.922.847,90 4.141.783,61

0,19%

7º

68

Itapetininga

Sorocaba

160.150

12.771

8%

245.550,00

2.947

489.841.570,13

469.674.913,21

-

-

8º

65,5

Guararema

São Paulo

29.429

4.104

14%

27.941,00

699

246.840.706,31

190.575.848,15

178.938,77

0,09%

9º

65,5

Piedade*

Sorocaba

53.536

28.297

53%

296.618,00

3.000

135.071.114,25

132.478.502,59

-

-

10º

64,5

Atibaia

Campinas

139.606

8.850

6%

162.829,00

895

560.382.757,54

537.403.395,22

3.260.778,39

0,61%

11º

63,5

Santa Rosa de
Viterbo

Ribeirão Preto

25.604

968

4%

32.082,00

351

66.806.332,14

64.489.753,71

-

-

12º

62,85

Dois Córregos

Bauru

26.972

859

3%

87.163,00

943

86.030.425,60

78.133.170,40

-

-

13º

62,35

Itatiba

Campinas

117.916

15.177

13%

506.475,00

603

382.507.133,74

403.413.862,89

193.567,05

0,05%

14º

60,85

Araçatuba

Araçatuba

190.469

3.673

2%

109.039,00

1.569

583.870.149,73

543.715.641,40

2.377.266,75

0,44%

15º

60,5

Jales

São José
do Rio Preto

47.254

2.787

6%

66.359,00

1.352

162.905.446,34

151.802.797,18

-

-

16º

59

Paranapuã

São José
do Rio Preto

3.892

324

8%

48.034,00

258

25.152.421,81

18.533.131,30

274.198,25

1,48%

17º

58

Altinópolis

Ribeirão Preto

15.553

1.281

8%

148.080,00

668

73.684.614,92

69.470.059,36

122.499,86

0,18%

1.717

300

17%

6.281,00

234

14.907.008,54

13.468.461,45

268.275,86

1,99%

18º

57,2

Dirce Reis

São José
do Rio Preto

19º

57

Narandiba

Presidente
Prudente

4.841

906

19%

29.345,00

291

34.941.382,73

34.055.245,38

711.423,86

2,09%

20º

55

Santo Antônio
da Alegria

Ribeirão Preto

6.637

1.638

25%

41.972,00

768

29.515.771,68

27.874.740,49

168.546,08

0,60%

21º

54,5

Monte Alto

Ribeirão Preto

48.405

1.505

3%

173.412,00

1.054

142.697.338,27

141.393.325,19

123.776,01

0,09%

22º

54,5

Socorro

Campinas

38.783

11.021

28%

55.504,00

2.654

111.924.508,71

114.854.033,99

420.870,31

0,37%

23º

54,5

Tupi Paulista

Presidente
Prudente

14.878

3.193

21%

32.403,00

929

49.317.985,18

47.024.553,08

333.639,92

0,71%

24º

51,5

São Carlos

Araraquara

242.632

9.717

4%

120.061,00

818

855.742.610,75

815.612.233,11

850.071,71

0,10%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e SEADE e STN-SICONFI
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Quadro 2: Características dos Municípios com mais de 50% da população rural em São Paulo
POSIÇÃO NO
RANKING

PONTUAÇÃO
NO IADRS

MUNICÍPIO

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

POPULAÇÃO
TOTAL

POPULAÇÃO
RURAL

% POP RURAL
NO TOTAL

VA
AGROPECUÁRIA
– IBGE

NÚMERO
DE UPAS
(SEADE)

RECEITA
TOTAL
2019

DESPESA
TOTAL
2019

DESPESA
AGRÍCOLA
2019

%DA DESPESA
AGRÍCOLA NO
TOTAL 2019

147º

18,3

Quadra

Sorocaba

3.708

2.748

74%

38.553,00

539

20.214.217,87

19.972.891,06

625.436,35

3,13%

-

-

Barra do Chapéu

Itapeva

5.530

3.902

71%

32.535,00

550

21.307.995,94

19.454.180,27

505.631,25

2,60%

139º

20

Pedra Bela

Campinas

5.964

4.253

71%

14.361,00

567

22.989.418,77

20.129.347,33

33.782,60

0,17%

90º

28

Paraibuna

São José dos
Campos

18.230

12.734

70%

9.152,00

743

71.355.051,81

63.321.938,85

965.853,98

1,53%

-

-

Balbinos

Bauru

3.704

2.513

68%

14.707,00

83

15.354.844,05

15.336.956,35

255.733,90

1,67%

256º

8

Ribeirão Grande

Sorocaba

7.510

5.129

68%

15.833,00

639

27.953.252,31

25.474.513,92

765.790,34

3,01%

66º

34,5

Ibiúna

Sorocaba

76.430

48.231

63%

265.928,00

1.264

220.361.663,47

219.828.543,60

723.072,89

0,33%

Caiuá

Presidente
Prudente

5.600

3.455

62%

21.013,00

841

31.180.718,31

29.201.090,40

419.757,55

1,44%

177º

15

-

-

Guapiara

Itapeva

17.775

10.276

58%

118.839,00

1.503

52.246.050,89

50.212.584,49

1.250.610,29

2,49%

-

-

Natividade da
Serra

São José dos
Campos

6.698

3.854

58%

7.857,00

860

27.767.199,75

27.388.438,63

389.294,66

1,42%

-

-

Iaras

Sorocaba

6.894

3.827

56%

41.496,00

379

28.978.456,38

27.364.921,22

454.790,72

1,66%

4.465

2.482

56%

3.110,00

292

18.814.701,34

17.184.225,61

57.246,84

0,33%

4.931

2.736

55%

43.126,00

558

21.844.779,54

22.587.194,40

336.398,58

1,49%

São José dos
Campos
Presidente
Prudente

-

-

Monteiro Lobato

-

-

Marabá Paulista

-

-

Ribeira

Sorocaba

3.242

1.759

54%

11.783,00

396

16.640.987,98

16.272.339,73

297.268,09

1,83%

-

-

Barra do Turvo

Registro

7.687

4.096

53%

3.327,00

597

34.257.856,83

33.357.584,86

377.353,72

1,13%

9º

65,5

Piedade*

Sorocaba

53.536

28.297

53%

96.618,00

3.000

135.071.114,25

132.478.502,59

-

-

6.214

3.239

52%

4.438,00

202

29.260.933,80

28.718.415,98

585.726,46

2,04%

108º

24,5

Jambeiro

São José dos
Campos

-

-

Porangaba

Sorocaba

9.310

4.815

52%

42.714,00

708

30.737.174,17

27.764.899,61

182.556,74

0,66%

316º

2,5

Pracinha

Presidente
Prudente

2.913

1.518

52%

5.375,00

91

12.331.240,49

12.672.081,09

218.792,99

1,73%

217º

10,7

Eldorado

Registro

15.236

7.738

51%

149.348,00

1.280

49.200.727,59

47.751.159,99

2.274.758,94

4,76%

210º

11

Lavínia

Araçatuba

8.500

4.352

51%

55.387,00

525

39.977.643,82

3336.8176,53

226.446,22

0,68%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e SEADE e STN-SICONFI
* Piedade é o único município que aparece nas duas listagens

24		
Cidadania no Campo – Município Agro | Política Pública de Desenvolvimento Rural Sustentável

Analisando os dados dos municípios com melhor pontuação no ranking (que receberam o certificado “Município Agro”) e
buscando um comparativo com os municípios com mais de 50% da população vivendo no meio rural, é possível destacar que:
• BOA PARTE DOS 645 MUNICÍPIOS PAULISTAS POSSUI ATÉ 50 MIL HABITANTES, COM A ECONOMIA BASEADA NA AGROPECUÁRIA, EM
UMA PRODUÇÃO MODERNIZADA, BEM COMO COM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS, OS CHAMADOS “PEQUENOS MUNICÍPIOS URBANOS”8
(WANDERLEY, 2000). ESSA CONFORMAÇÃO É APLICÁVEL A PARTE SIGNIFICATIVA DOS MUNICÍPIOS QUE SE DESTACARAM NESSE CICLO DO CC-MA.
•

COM EXCEÇÃO DE PIEDADE E SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, OS DEMAIS MUNICÍPIOS TEM MENOS QUE 30% DA POPULAÇÃO VIVENDO NO MEIO
RURAL (COM BASE NOS DADOS DA SEADE).

•

OS PRIMEIROS COLOCADOS NO RANKING, NO ANO DE 2019/2020, TIVERAM POUCO MAIS DE 1% DA DESPESA TOTAL DESTINADA À
AGRICULTURA: SUD MENUCCI 1,15%; ALVINLÂNDIA 2,16%;

•

JUNDIAÍ, 6º LUGAR NO RANKING, TEM DESPESA COM A PASTA AGRICULTURA MENOR QUE 1% (EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL), AINDA
QUE SEJA UM MUNICÍPIO COM A MAIOR RECEITA DENTRE OS 24 CERTIFICADOS, O INVESTIMENTO NA AGRICULTURA É UM DOS MENORES.

•

EM RELAÇÃO AOS 21 MUNICÍPIOS PAULISTAS COM MAIS DE 50% DA POPULAÇÃO VIVENDO NO MEIO RURAL, COM EXCEÇÃO DE PIEDADE, NENHUM
DOS OUTROS FOI CERTIFICADO COMO “MUNICÍPIO AGRO” E A MÉDIA DE PONTOS DOS 10 QUE PARTICIPARAM DO CICLO FICOU BEM ABAIXO DE 50.

•

EM TERMOS DE ORÇAMENTO MUNICIPAL EM 2019, A RECEITA TOTAL MÉDIA DOS 24 MUNICÍPIOS CERTIFICADOS FICOU EM
R$280.813.664,88, ENQUANTO QUE DOS 21 MUNICÍPIOS MAIS RURAIS FICOU EM R$44.183.144,26.

•

OS MUNICÍPIOS RURAIS (AQUELES COM MAIOR PARCELA DA POPULAÇÃO RURAL) APRESENTAM A DESPESA MÉDIA NA AGRICULTURA DE
R$404.526,11, JÁ OS MUNICÍPIOS CERTIFICADOS POSSUEM ESSA DESPESA EM AGRICULTURA DE R$319.514,75, EM MÉDIA. VALE
RESSALTAR NOVAMENTE QUE OS 21 MUNICÍPIOS COM MAIOR POPULAÇÃO RURAL TEM RECEITA TOTAL MÉDIA CONSIDERAVELMENTE MENOR
(VIDE ITEM ACIMA).

•

UMA DAS POSSIBILIDADES PARA COMPREENDER A BAIXA ADESÃO AO CC-MA DOS MUNICÍPIOS MAIS RURAIS DE SÃO PAULO PODE ESTAR
RELACIONADA COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESSES MUNICÍPIOS. UMA VEZ QUE JÁ POSSUEM DESPESAS PROGRAMADAS SIGNIFICATIVAS COM A ÁREA ZONA RURAL, A SER ALOCADA EM AÇÕES DA PASTA AGRICULTURA, O POSSÍVEL RECURSO PROVENIENTE DO CONVÊNIO
PODE NÃO TER SIDO TÃO IMPORTANTE A PONTO DE DESPERTAR INTERESSE.

•

OUTRA POSSIBILIDADE EXPLICATIVA EM TERMOS DE ORÇAMENTO PODE SER PORQUE OS MUNICÍPIOS CERTIFICADOS NÃO POSSUEM
POPULAÇÃO EXPRESSIVA NO MEIO RURAL, LOGO, ESSA PASTA NÃO DEMANDARIA TANTA ATENÇÃO DA SUA GESTÃO E A POSSIBILIDADE
DE RECURSO EXTRA SERIA SIGNIFICATIVA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

•

AINDA É POSSÍVEL QUE OS MUNICÍPIOS COM MAIOR POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE SÃO OS MENORES, TENHAM MENOR CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA RESPONDER AOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA.

• COMPARANDO MUNICÍPIOS: AINDA QUE A RECEITA TOTAL SEJA MENOR, OS MUNICÍPIOS MAIS RURAIS APRESENTAM DESPESA MÉDIA EM
AGRICULTURA MAIOR QUE OS MUNICÍPIOS CERTIFICADOS NO CC-MA. ENQUANTO SUD MENUCCI (1º LUGAR) TEM 1,15% DA DESPESA TOTAL NA
AGRICULTURA, QUADRA (147º LUGAR E 74% DA POPULAÇÃO RURAL) TEM 3,13% DA DESPESA TOTAL NA AGRICULTURA. MESMO SUD MENUCCI
RECEBENDO O VALOR DESTINADO VIA CONVÊNIO NO CICLO 2019/2020, AINDA ASSIM TERIA DESPESA NA AGRICULTURA MENOR QUE QUADRA.
8. Os pequenos municípios urbanos possuem a infraestrutura de serviços e de atendimento básicos, ficando nas cidades médias ou nas grandes
cidades os setores industriais e de serviços de alta complexidade, estruturando a nova ruralidade paulista.
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CIDADANIA NO CAMPO
MUNICÍPIO AGRO: DIAGNÓSTICO
DA IMPLEMENTAÇÃO
Realizar um diagnóstico sobre o andamento de uma
política pública é uma tarefa que requer a busca de evidências além do aspecto formal e normativo, tendo como
objetivo principal compreender os processos decisórios
e como eles ocorrem. Ainda, entender o envolvimento
dos atores – sejam eles dos interlocutores, executores
ou técnicos da política – permite concluir sobre as possibilidades futuras, sobre a continuidade e a eficiência da
implementação das políticas (LOTTA, 2019).
Buscamos olhar para a realidade do Cidadania no Campo
– Município Agro e não realizar uma avaliação condenatória do processo. Identificamos os pontos fortes e fracos,
os obstáculos e as oportunidades dessa política pública,
por meio de questionamentos sobre diferentes categorias
analíticas que compõem o desenho do CC-MA:

• Alinhamento conceitual e objetivo estratégico
da política;
• Aparato instrumental;
• Governança e Comunicação entre atores;

ALINHAMENTO CONCEITUAL
“DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL” e “CIDADANIA”
Se no campo teórico-analítico conceitos como “cidadania” e “desenvolvimento rural sustentável” ainda possuem
múltiplos significados, quando pensados como conceitos
norteadores do desenho e implementação de uma política pública, podem causar ainda maior divergência de
entendimento. No caso do CC-MA, esses conceitos aparecem tanto no objetivo da política quanto em todos os
documentos e normativas elaborados pela SAA.
No entanto, por serem conceitos amplos e que aparecem de múltiplas formas na teoria e na prática, para o
caso do CC-MA, foi observado que cada interlocutor, ou
até mesmo técnico de EDR, possui um entendimento
sobre esses conceitos. Para alguns, “ter cidadania” é
ter acesso aos serviços básicos, para outros é poder
produzir e ter renda, ainda que as percepções estejam
comumente direcionadas para a “vida das pessoas”.
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Para os entrevistados “levar cidadania
para o campo” é:
• TER ACESSO A SERVIÇOS BÁSICOS
(SAÚDE, TRANSPORTE, EDUCAÇÃO, ETC)
• TER CONECTIVIDADE					
• JUVENTUDE NO CAMPO (EVITAR ÊXODO RURAL)
• QUALIDADE DE VIDA
• VALORIZAÇÃO DA RENDA
• VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR
• EXTENSIONISMO RURAL

Photo by Gabriela Diniz on Unsplash

Nuvem de palavras sobre o entendimento
de “cidadania no campo”
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Quando perguntados sobre “desenvolvimento rural
sustentável”, que também é um conceito-chave no
desenho teórico da política, a diversidade de respostas
foi ainda maior. Mesmo que boa parte tenha associado
o rural ao humano e ambiental, nem sempre isso ficou
evidente nas falas.

Entendimento sobre o Desenvolvimento Rural Sustentável: viabilizar e melhorar a qualidade de vida
no meio rural, que não é especificamente a produção,
é educação, é saúde, é transporte, é eletrificação, é
internet, enfim, é tudo, é biodiversidade, e conservação, é lazer, é esporte.
Nós temos essa visão!

Sobre o desenvolvimento rural sustentável, nós aqui
entendemos que é uma junção do rural com o meio
ambiente. Aqui nós tentamos levar para a população a
importância da produção sustentável, uma conscientização na prática.
(Interlocutor Municipal 04)

O Desenvolvimento Rural Sustentável é a valorização do produtor, apoio para comercialização (sem atravessador), aumentando a competitividade e a garantia de preços
(Interlocutor Municipal 02)

Photo by Pedro Henrique Santos on Unsplash

(Interlocutor Municipal 09)
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Esta confusão conceitual também se expressa no
conteúdo dos decretos e resoluções – que dão mais
ênfase a dimensão produtivo do ambiente rural –
em comparação com a descrição conceitual e operacional das diretivas, principalmente as de número
3, 5, 6, 8 e 10 que destacam ações de promoção de
cidadania e preservação ambiental. Logo, a concepção teórica do Cidadania no Campo faz referência
à Agenda 2030, aos 17 ODS e à multidimensionalidade
do desenvolvimento, mas no campo operacional há a
permanência de indicações normativas que tratam de um
rural setorial, ou seja, o rural da produção agropecuária,
especialmente ao valorizar projetos agropecuários para
acessar recursos.
Ao tratar do conceito de “desenvolvimento rural sustentável” para políticas públicas destaca-se a multidimensionalidade e a ênfase em políticas territoriais,
sociais, de proteção social, transferência de renda e
políticas ambientais. O conceito traz em si a intersecção destes temas e as novas configurações de um meio
rural multifuncional, interligando economia, pessoas e
meio ambiente (VEIGA, 2002; 2006; ABRAMOVAY, 2003;
FAVARETO, 2010).
No entanto, o aprendizado institucional adquirido
com as políticas passadas, como Microbacias I e II, e até
mesmo com o Município VerdeAzul, parece ter sido muito
significativo para uma compreensão mais multidimensional do que venha a ser “desenvolvimento rural sustentável”, dialogando mais uma vez com a agenda 2030
e com a abordagem cognitiva da 3ª geração de políticas
públicas para o rural. Ainda, o conceito de “cidadania”
presente na fala dos entrevistados está inteiramente

relacionado com a perspectiva mais atual sobre o rural
multidimensional.
A mudança na agenda internacional do desenvolvimento, a
virada dos Objetivos do Milênio para os 17 ODS e a Agenda
2030 foram base para a elaboração do Cidadania no Campo
e as 10 diretivas do Município Agro como um esforço de
comunicação dessa agenda. O mesmo raciocínio pode
ser feito em relação ao setor privado e às inúmeras organizações sociais que atuam direta ou indiretamente com
as questões sociais, econômicas e ambientais. No entanto,
essa orientação das políticas públicas com os ODS não tem
se refletido da mesma forma nos municípios paulistas.

Os ODS não fazem parte das nossas ações. Ao longo do tempo vamos
tentar incluir. A casa da agricultura estava acostumada a trabalhar
com a extensão – da porteira para dentro – mas com esse programa e
esses objetivos nós vamos tentar organizar melhor
(Interlocutor Municipal 02)

Talvez tudo isso seja um pouco novo pra nós, essa questão de visão,
da visão da SAA de agricultura sustentável, isso tem mudado, então
se eles pudessem estar passando mais disso para nós, seria melhor
para trabalhar
(Interlocutor Municipal 14)
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Alguns pontos fundamentais em relação aos conceitos norteadores
do Cidadania no Campo – Município Agro:
A. Necessidade de delimitar internamente junto à equipe da SAA e externamente com
os demais atores o objetivo estratégico e os conceitos norteadores;
B. Ainda que a política se pretenda como inovadora e que faça um diálogo constante
com a Agenda 2030 e os ODS, essa relação está no campo da comunicação e não da
orientação e elaboração de indicadores com base nas metas dessa agenda.
C.

Independentemente do escore obtido no IADRS, não há uma compreensão de fato
sobre o objetivo estratégico da política – qualificação dos serviços municipais.

D. A perspectiva conceitual do “Desenvolvimento Rural Sustentável” está no desenho
conceitual e operacional da política, mas não é interpretada da mesma forma no
nível municipal;
E. Sendo uma política desenhada dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a percepção do rural setorial produtivo prevalece sobre o rural sustentável
e multidimensional.
A mescla de conceitos e a dificuldade de compreender o rural para além do aspecto
produtivo pode criar expectativas que não estão no escopo do CC-MA.

G. ODS e Agenda 2030: há um descolamento da agenda estadual com as agendas
regionais e municipais. É preciso alinhar as ações já existentes nos municípios com
as metas dos ODS.

Photo by Lucas Oliveira on Unsplash

F.

30		
Cidadania no Campo – Município Agro | Política Pública de Desenvolvimento Rural Sustentável

Como expressado em entrevista pelo especialista Dr.
Eduardo Caldas, pode ser que o governo do estado
de São Paulo esteja dialogando mais com a agenda
internacional. Logo, os municípios seriam “apagadores
de incêndio”, resolvendo problemas do cotidiano, sem
conseguirem atuar em um horizonte temporal de longo
prazo para implementação de ações em diálogo com a
Agenda 2030 e os 17 ODS.

Por outro lado, é preciso destacar que colocar os
ODS nas diretivas da política, ainda que com caráter
educativo, pode significar um avanço para o conhecimento dessas agendas. Para ir além desse “primeiro
contato”, mobilizações, capacitações e parcerias
entre estado, municípios e organizações para qualificar o que já é desenvolvido no âmbito municipal e regional pode ser uma das metas anuais
do CC-MA.

APARATO INSTRUMENTAL
Critérios de Pontuação
Avaliação e formação do Ranking
Os critérios de pontuação do CC-MA são bem estruturados, qualificados, tendo as 10 diretivas com relação
quase que direta com os 17 ODS. É a partir desses
indicadores que os municípios registram suas ações
para a pontuação via sistema. A descrição dessas
categorias ocorre via manual operacional e cartilha
orientando a pontuação para o IADRS, de forma transparente e conectada com os conceitos de desenvolvimento rural para além do setorial produtivista.
Em relação aos critérios de pontuação, os aspectos
levantados pelos técnicos de EDRs e avaliadores foram:

• POSSIBILIDADE DE FRAGMENTAR A AVALIAÇÃO DAS DIRETIVAS:
SE DENTRO DE UMA DIRETIVA HÁ QUATRO ITENS E O MUNICÍPIO
ATENDEU TRÊS, ELE PODERIA PONTUAR PELOS TRÊS E NÃO ZERAR
SUA PONTUAÇÃO POR TER FALTADO UM ITEM. ESSA FRAGMENTAÇÃO DA PONTUAÇÃO PODERIA MELHORAR AS CONDIÇÕES
DOS MUNICÍPIOS NO RANKING E DEIXAR MAIS ADEQUADO À
REALIDADE DAQUILO QUE OS MUNICÍPIOS REALMENTE FAZEM.
• POSSIBILIDADE DE VALORIZAR AÇÕES QUE JÁ SÃO DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO: AÇÕES QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS
NOS ITENS DAS DIRETIVAS, MAS QUE PODERIAM QUALIFICAR
A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE QUANDO
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
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Nós fazemos há anos compostagem, fazemos coleta seletiva. Mas não é uma ação isolada, envolvemos escolas. A
gente está há anos fazendo essas ações e isso não valoriza.
Nós temos instalação de fossa séptica biodigestora modelo
Embrapa, nós temos outros modelos no município. A nossa
visão é mais ambiental porque aqui é vocação de município turístico. São ações que a gente já vivenciou e fomos
destaque na CATI, essa é a nossa realidade. Então que essas
coisas pudessem ser valorizadas, porque nós já temos
(Interlocutor Municipal 16)

Faltou ver a parte realmente rural. Se o produtor tá bem
na propriedade, se ele está produzindo, qual a cadeia produtiva dele. Cuidamos muito desde o social, cultura, saúde,
lazer, mas não cuidamos da produção. E para o produtor
ter tudo isso, ele precisa se manter no lugar onde ele está
e para ele se manter ali no seu lugar, manter o seu negócio, ele precisa da extensão rural. Então poderia ter aqui
ações voltadas para o rural, por exemplo, o que a casa
da agricultura está fazendo para o produtor melhorar a
renda do produtor ou que maquinários a prefeitura está
adquirindo ou tem para beneficiar produtor, incentivos,
parcerias com universidades, cooperativas, ações para
melhorar a renda do produtor. Aí eu acho que municípios
mais desenvolvidos na agricultura iriam sair na frente
(Interlocutor Municipal 08)

Mesmo que o objetivo finalístico do Cidadania no
Campo seja engajar os municípios na melhoria na prestação de serviços, os responsáveis pela organização da
política local são membros/servidores das secretarias de
agricultura (e meio ambiente). No entanto, as diretivas
voltadas para o rural produtivo não tiveram uma
pontuação diferenciada, ou que pudessem gerar
algum tipo de valorização do setor e de seus executores municipais.

• VERIFICAÇÃO DA PONTUAÇÃO DENTRO DAS DIRETIVAS QUE NÃO
ESTARIAM SOB A TUTELA DO MUNICÍPIO: PARA INTERLOCUTORES
E TÉCNICOS DOS EDR, A EXECUÇÃO DE ALGUMAS AÇÕES COMO,
POR EXEMPLO, ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL, INSTALAÇÃO DE
ANTENAS PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL DE INTERNET E OUTROS
CRITÉRIOS, DEPENDERIA DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL E
ATÉ MESMO DE EMPRESAS PRIVADAS.
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Existem algumas diretivas que não dependem da política pública do município, por exemplo, a conectividade rural (...) mas como eu falo, vamos
falar para o produtor participar das lives, das reuniões, mas ele não
tem internet na área rural e isso não está nas nossas mãos. Outro item
é a eletrificação rural, não depende só do município, então eu acho que
esses conceitos poderiam ser revistos. (...) O que está a nível federal e
estadual de execução não poderia fazer parte das diretivas

As maiores dificuldades aqui na região foi na parte de transporte entre
zona rural e zona urbana, porque os pequenos municípios utilizam
transporte escolar, ou seja, municípios pequenos não têm condições de
colocar linhas para transportar a população. Outra dificuldade é a
questão da internet na zona rural. As propriedades que ficam próximas
ao perímetro urbano conseguem captar o sinal, mas quem fica mais
distante não consegue. Os municípios não conseguem colocar antenas
em pontos estratégicos para a internet na zona rural. Outro problema
é na parte de saneamento, porque as propriedades não têm acesso à
saneamento. Então os municípios não conseguem atender tudo isso e
muitos pontos são de responsabilidade do governo estadual e federal,
porque a iniciativa privada não tem interesse
Equipe EDR 06

Estas constatações em relação aos critérios de pontuação, bem como a dificuldade na compreensão sobre o objetivo
estratégico do CC-MA, podem ser decorrentes da falta de comunicação assertiva
da SAA com os municípios. Ainda que a
equipe técnica estadual preconize alguns
pontos ou que indique sobre as ações que
poderiam pontuar, nem sempre estas
informações foram compreendidas pelos
interlocutores municipais.

Photo by Lucas George Wendt on Unsplash

(Interlocutor Municipal 14)
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Isonomia da Avaliação
Ao longo dos ciclos do CC-MA, o comitê executivo da
SAA-SP tem realizado aperfeiçoamentos da política,
especialmente quanto ao processo de avaliação da
documentação enviada pelos municípios. Nos ciclos
anteriores, a forma como se deu o rankeamento dos
municípios e a destinação dos recursos para os 10
primeiros colocados criou uma barreira à adesão e
até mesmo para aceitação por parte dos municípios.
Atualmente, a avaliação caracteriza-se por ser “às
cegas”, ou seja, os avaliadores não conhecem uns
aos outros e os técnicos dos escritórios não avaliam
documentos dos municípios das suas regionais. Este
modelo de avaliação traz isonomia e maior
confiança na forma como ocorre, e foi um dos

principais pontos positivos ressaltados nas
entrevistas.
Para o ciclo 2020/2021, alguns interlocutores
apontaram para as restrições enfrentadas pela
pandemia e a dificuldade de execução de atividades que pontuaram no presente ciclo como,
por exemplo, as feiras rurais, as quais aconteceram
poucas vezes em 2020, assim como os eventos agropecuários. O próprio atendimento de extensão rural
ficou prejudicado com as regras do distanciamento,
o que trouxe a sugestão de remodelação no atual
ciclo no campo da avaliação e da pontuação, considerando as dificuldades enfrentadas em todas as
diretivas do CC-MA.

Cronograma de Execução
A análise sobre prazos de execução de metas e ações
de uma determinada política faz parte do seu desenho
e do que se denomina modelo lógico ou mapa de
processos-resultados (JANUZZI, 2016). Considerando
a demanda de documentos para o preenchimento do
sistema do CC-MA, bem como o envolvimento de múltiplas pessoas da administração municipal e da SAA,
é essencial aos formuladores da política considerar os
possíveis obstáculos enfrentados pelos executores,
principalmente quanto à padronização e levantamento
de documentação quanto em relação aos prazos para
elaboração e assinatura dos planos de trabalhos.
Conforme informações da equipe técnica da SAA
responsável pela política, o recurso da política nem

sempre é garantido e o valor global pode ser alterado
a cada ciclo. Logo, o montante de recurso ao CC-MA
pode ser alterado a cada ciclo, logo, a definição dos
prazos, cronogramas para elaboração dos planos de
trabalhos e assinaturas dos convênios acabam sendo
publicados somente após o resultado da pontuação
no índice.
A assinatura do convênio que envolve o repasse do
recurso financeiro é uma consequência do Município Agro, ou seja, o CC-MA é um instrumento
que regulamenta e organiza a distribuição desse
repasse, o qual tem normas e critérios próprios, que
ficaram estabelecidos na Resolução da SAA 71 de
08 de dezembro de 2020. Esta problemática corrobora com a fala dos entrevistados quando pontuado
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também que não houve transparência ou alguma
notificação sobre o número de municípios que seriam
premiados no ciclo, nem o quantitativo de recursos
que seria destinado por colocação no ranking. Essa
incerteza quanto aos prazos e valores, além do pouco
tempo para realização do plano de trabalho, gerou
desconfiança e instabilidade para adesão ao CC-MA.

• TEMPO ENTRE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E A ENTREGA DO
PLANO DE TRABALHO PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO;
• PRAZO MAIOR PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELOS MUNICÍPIOS;
• ATENÇÃO AO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E REPASSE DE
RECURSOS EM ANOS ELEITORAIS.
Destinação dos Recursos

Nós tivemos ajuda dos colegas do EDR aqui da regional. Até
no final do ano para fazer convênio a gente teve que levar
os documentos em Campinas por causa de 20 mil reais por
causa do prazo. Aí mudou a sede do diretor e a prefeitura
precisou pegar o carro aqui e ir na cidade para o diretor
assinar e levar em Campinas. Hoje ainda é tudo sem papel, e
por 20 mil reais não compensa. E a questão da conta também
foi difícil porque foi feriado aqui e o banco não abria, não
tinha resposta imediata do banco. É um gasto de energia que
não precisava
(Interlocutor Municipal 16)
Em regiões que tiveram mais de 10 municípios premiados e que foi necessário elaborar planos de trabalho de última hora, resultaram em dificuldades nas
relações dos técnicos dos EDRs com os interlocutores
dos municípios para a operacionalização da política.
Os obstáculos a serem analisados pelos formuladores
quanto ao cronograma de execução da política são:
• MAIOR PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DAS DIRETIVAS E CRITÉRIOS
DE PONTUAÇÃO ANTES DA ABERTURA DO PRAZO PARA ENVIO
DA DOCUMENTAÇÃO, AMPLIANDO A MARGEM DE TEMPO PARA
CUMPRIR AS TAREFAS EM RELAÇÃO AOS PLANOS DE TRABALHO;

Conforme Resolução SAA Nº. 40 de Agosto de 2019:
Artigo 5º IV “Preferência por Recursos Públicos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento: os municípios que
obtiverem as melhores pontuações no Ciclo de Desenvolvimento Rural Sustentável vigente, desde que atendam
aos requisitos legais estabelecidos e apresentem Plano de
Trabalho adequado às diretrizes “Cidadania no Campo
2030”, terão acesso preferencial aos recursos públicos
quando disponíveis e geridos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento”. Portanto, não existe a garantia de
um recurso exclusivo para a celebração dos convênios.
Com relação à destinação e uso do recurso a partir
do convênio assinado entre a SAA e os municípios,
esta etapa precisa ocorrer de forma participativa e consultiva, mediante o estabelecimento de um acordo
entre estado e municípios para celebração do convênio. Possivelmente em decorrência do pouco tempo
para execução dos planos, e até mesmo em função
dos obstáculos impostos pela pandemia de COVID19, a destinação do recurso acabou pré-determinada
pela SAA com o intuito de facilitar a assinatura dos
convênios dentro do prazo regimental para repasse
de recursos no ano, considerando também que 2020
foi um ano eleitoral.
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No entanto, muitos interlocutores relataram que, para o município, o objetivo
seria utilizar o recurso de outra forma, ou
em outras demandas que vão além de
projetos essencialmente rurais. As falas de
interlocutores de municípios que tiveram
excelente pontuação no ciclo 2019/2020
e de municípios que não tiveram elevada
pontuação mostram que seria importante considerar uma maior discricionaridade quanto ao uso do recurso
pelos municípios, o que pode ser um
indicativo de sucesso para o Cidadania
em ciclos futuros.
Assim, seria preciso considerar:
• OS MUNICÍPIOS PODERIAM UTILIZAR O
RECURSO PARA DEMANDAS ESPECÍFICAS
LOCAIS, DIALOGANDO COM A ABORDAGEM TEÓRICA E OPERACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL;
• A POSSIBILIDADE DE “DEIXAR EM ABERTO” O
QUANTITATIVO QUE PODE SER USADO PARA
CUSTEIO E PARA INVESTIMENTOS OU DIVIDIR DE
FORMA MAIS HARMÔNICA.
• FLEXIBILIZAÇÃO NO USO DO RECURSO PARA
AÇÕES QUE ATENDAM A UMA OU MAIS
DIRETIVAS COMO, POR EXEMPLO, PRODUÇÃO E
CONSUMO SUSTENTÁVEL, SANEAMENTO, FEIRAS
RURAIS, PACKING HOUSE, ETC.

Na verdade queríamos investir em energia fotovoltaica, principalmente
apoio para fazer uma central de distribuição e para a parte de internet.
Poderia mais em saneamento, fossa séptica, em muita coisa. (...) Custeio
ficou para estrada rural e investimento ficou pouco e não dá para fazer tudo que a gente queria realizar. Então eu acho que deveria deixar
aberto para os municípios definirem o que é custeio e o que é investimento do recurso total porque tem muita coisa boa que pode ser feita. Nós
precisaríamos de recursos para a área de produção e consumo sustentável, fazer uma packing house, enfim. Tínhamos várias ações em mente
para utilizar a verba, dentro das diretivas mesmo e mais focadas nos
produtores rurais”. “O ideal seria que o município apresentasse algum
projeto e as etapas de execução, até dentro das diretivas. Aí teria como
controlar o uso do recurso. Nós que estamos a frente do programa, da
parte burocrática, nós percebemos o que está precisando, onde precisa
melhorar e aí fazer uso do recurso com mais qualidade
(Interlocutor Municipal 09)

Queríamos ter feito uma coisa diferente com o recurso, (...) mas a outra
parte veio para conexão rural, eu ainda consegui fazer alguma coisa,
mas nós não temos como fazer isso aqui e sem entender o que eles
querem. Eu não tenho como chegar e sair distribuindo laptop, colocar
repetidor de internet para propriedade rural sem poder atender todo
mundo. Como ainda nós temos esse projeto de adequação da feira do
produtor rural, eu entreguei um projeto para o nosso superior aqui,
ele entendeu que seria melhor investir esse valor menor nisso, vamos
fazer uma padronização da feira. Mas a maior parte do valor, ficamos
na compra de material para adequação de estrada, que é um serviço que
já fazemos
(Interlocutor Municipal 03).
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Nesse mesmo sentido, como pontuado pelo especialista
Dr. Eduardo Caldas em entrevista, a pavimentação de
estradas municipais geralmente envolve prestadores já
cadastrados no sistema de licitações/compras do município, e a métrica para cálculo de custo por serviço é
objetiva, ou seja, “valor por quilômetro de estrada pavimentada”, o que dá maior objetividade ao processo. A
partir dos relatos foi possível perceber:

A. Recurso com rubrica pré-estabelecida
do CC-MA para ações ligadas à manutenção de estradas e conectividade (custeio e investimento), limitaram a atuação
dos municípios em áreas mais necessárias ou que estavam mais alinhadas à
sustentabilidade.
B. Ainda que a política tenha como foco a
qualificação da gestão municipal, a resolução N.º 40 traz ênfase aos projetos agropecuários9, o que pode causar confusão em
relação às possibilidades de uso do recurso
do CC-MA.
As limitações de caráter orçamentário e burocrático
podem ser um problema em relação à destinação dos
recursos do CC-MA. No entanto, diante do pouco tempo
e das dificuldades impostas pela pandemia e por ser um
ano de eleições municipais, pode ter sido mais prático e
ágil elaborar um plano de trabalho para pavimentação
de estradas e monitorar o uso do recurso, já que se trata
de uma atividade já executada em outras políticas e

pelos gestores municipais.
Por outro lado, considerando a partir da natureza contábil do orçamento público e do recurso disponível
para o CC-MA no estabelecimento dos convênios,
mesmo nas classificações mais amplas como investimento e custeio, existem subclassificações de possibilidades de uso de recursos como, por exemplo, aquisição de material de consumo, contratação de serviços
de terceiros, etc. Assim, essa limitação orçamentária
pode ser um obstáculo no momento da elaboração
dos planos de trabalho, já que estes precisam ser
compatíveis com as classificações de despesas dos
orçamentos disponíveis. Na busca por soluções ao problema da destinação do recurso pode-se pensar em:
• ESTRUTURAR O USO DO RECURSO DOS CONVÊNIO COM
BASE NAS DAS DIRETIVAS, BUSCANDO UM DIÁLOGO MAIS
PRÓXIMO DA REALIDADE E CONSIDERANDO AS DEMANDAS
DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS.
• ELABORAR UMA MATRIZ DE INDICADORES PARA O CC-MA,
O QUE PODERIA AUXILIAR NA TOMADA DE DECISÃO SOBRE
A DESTINAÇÃO E USO DO RECURSO, PARTINDO DE UM INSTRUMENTO QUE PUDESSE SER ESTRUTURADO TANTO PELOS
MUNICÍPIOS EM PARCERIA COM A SAA, COMO PELOS EDRS.
• INDICAR UMA DIRETIVA-CHAVE DO CICLO PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO, OBSERVANDO A DEMANDA
MAIOR ENTRE OS MUNICÍPIOS, INDIVIDUALMENTE OU DE
UMA DETERMINADA REGIÃO;

9. Conforme informações dos técnicos da SAA, o Banco de Projetos ainda não foi regulamentado.
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GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO ENTRE OS ATORES
A comunicação no processo de implementação de
políticas públicas refere-se à esfera microssocial. A
aproximação dos chamados “burocratas de gabinete”
com os “burocratas de rua”, no caso do CC-MA com
os interlocutores municipais, é fundamental para o
envolvimento desses atores locais e, consequentemente, para o “sucesso” de implementação de uma
política (LOTTA, 2012). Assim, podemos identificar que
a capacidade de comunicação e o estabelecimento
de vínculos mais consistentes entre os atores podem
ser fatores que produzem resultados mais eficazes
e além do fortalecimento do desenho institucional
da política.
Governança dos atores na implementação
Um dos aspectos levantados pelos entrevistados sobre
a execução da política foi a demanda de documentação necessária para alimentar o sistema e comprovar as
ações desenvolvidas no município para a pontuação no
ranking. Neste aspecto, ficou evidenciada a necessidade
do engajamento e comunicação de toda administração
local para o levantamento da documentação.
•
•

Alto engajamento dos prefeitos e prefeitas e/
ou de todas as pastas/secretarias municipais =
melhor pontuação no IADRS
Baixo engajamento dos prefeitos e prefeitas e de
todas as pastas/secretarias municipais = menor
pontuação no IADRS

Foi bem trabalhoso, porque é um programa que a gente precisa
estar contactando todos os outros setores, pessoal da saúde,
pessoal da educação, pessoal do social, todas as outras secretarias têm que estar integradas, e na verdade nem sempre essa
teia é bem tecida, nem sempre existe essa interatividade. Mas
deu certo, todos os outros setores colaboraram, porque nós
fomos, explicamos o que é o Cidadania no Campo, tivemos o apoio
do gabinete do prefeito, então acho que isso colaborou bastante
(Interlocutor Municipal 12)
Chama atenção a importância que os técnicos de
alguns Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR) tiveram para a implementação do CC-MA. Como apontado
pelos especialistas entrevistados, quando existe um
diálogo próximo do EDR com o município, parece
existir uma adesão maior e mais qualificada à política pela gestão municipal, o que não parece existir
tão explicitamente quando se trata de municípios maiores com um corpo técnico mais robusto e fragmentado.

“E esses convênios sempre foram nosso ponto forte e essa
política só fortaleceu os convênios. E assim se estabeleceu
uma relação de confiança pelas políticas que já foram desenvolvidas. Mas o cidadania no campo estabeleceu uma ligação
direta da SAA com o município, sem a interação com a regional,
que é onde os municípios trazem as dúvidas e os questionamentos. Então, ficou um pouco distante de nós a implementação da política com os municípios. Quando o EDR começou a
intermediar a relação com o município, a coisa andou melhor,
tirando a desconfiança da política
(Equipe EDR 06)
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A capacitação que foi dada pelo Eng. Agrônomo
da CATI aqui no município e foi fundamental para
saber como pontuar, como fazer os documentos.
Ele acabou sendo parceiro

(Interlocutor Municipal 2)

Para a Dra. Rosângela Hespanhol, o papel desses técnicos
é primordial, pois eles conseguem mobilizar os atores
locais no engajamento para implementação eficaz
das políticas, e eles têm diálogo direto com os(as)
prefeitos(as), movimentando e chamando a atenção,
como um líder de programa. As falas dos entrevistados
descrevem esse ator mobilizador e atuante na política
CC-MA, além de serem os avaliadores dos documentos
enviados pelos municípios.
• AMPLIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DA EQUIPE DOS EDRS NAS
ETAPAS DE ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CC-MA;
• EQUIPE DOS EDR ESTÃO MAIS PRÓXIMAS DAS REALIDADES
MUNICIPAIS;
• HÁ O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES DE CONFIANÇA ENTRE
EQUIPE DOS EDR E MUNICÍPIOS;
• EQUIPE EDR É A SAA NO MUNICÍPIO = INTERLOCUTOR PRINCIPAL DO CIDADANIA NO CAMPO

Retomando o Decreto 64.467/2019, observa-se a
importância normativa dada a dois espaços de governança para a política – Conselho Regional de Desenvolvimento Rural e o Conselho Municipal. No entanto,
ao longo da implementação da política, identificou-se
a inexistência desses atores na construção das ações
que pontuaram no índice do CC-MA.
Quando se trata de governança e da participação da sociedade nas políticas públicas, os espaços de representação
poderiam trazer mais engajamento e até mesmo gerar
um controle e monitoramento sobre as ações que são
executadas com o recurso dos convênios. Pode-se então:
• MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS;
• CRIAR UM MECANISMO DE MONITORAMENTO DO USO DO
RECURSO DOS CONVÊNIOS PARA MENSURAR O IMPACTO SOCIAL
NA PROMOÇÃO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO RURAL;
• AMPLIAR O ENGAJAMENTO DOS DIFERENTES ATORES LOCAIS
COM O CC-MA POR MEIO DESTES ESPAÇOS CONSULTIVOS
(CONSELHOS).
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Capacitação e esclarecimentos sobre as diretivas
Considerando o caráter inovador e meritocrático destacado nos referenciais normativos do CC-MA em relação
ao antigo modelo, o esclarecimento sobre cada um
dos critérios de pontuação e o significado das dez
diretivas é ato fundamental para maior engajamento
e confiança dos municípios nessa política. Ainda que
exista um manual operacional e uma cartilha com inúmeras informações, assim como a descrição de cada
atividade a ser pontuada, é preciso considerar:
•

Dificuldade dos interlocutores em compreender
as 10 diretivas;

•

Esclarecimento mais objetivo sobre o significado
teórico de cada diretiva e das ações que poderiam
ou não ser documentadas para gerar pontos;

•

Necessidade de desenvolver capacitações contínuas por parte da SAA para operar o sistema;

•

Considerar a avaliação das ações mais pelo conteúdo que pela forma dos documentos enviados.

Sempre quando vinha um programa, nós tínhamos um treinamento e nós apresentávamos às prefeituras. Pela primeira
vez o Cidadania veio direto do estado para prefeitura. Nós
entramos só na parte de avaliar os documentos que já
tinham sido apresentados; nós não participamos do processo
de construção das diretivas. Entramos só na avaliação,
pegávamos um documento e não sabíamos de que forma esse
documento tinha sido pedido para prefeitura, você avaliava
2 municípios que te apresentavam os documentos de forma
completamente diferente
(Equipe EDR 17)

Nós tivemos dificuldade na parte das inovações, em saber o
que realmente a secretaria estava nos pedindo. Talvez depois
quando a gente começou entender o que era mesmo inovação,
ai acabou o prazo e ficamos prejudicados nisso
(Interlocutor Municipal 08)

Nós tivemos alguns problemas com a questão da legislação
porque nós não conseguíamos entender direito o que eles
queriam. Nós não tínhamos a legislação como eles pediram,
mandamos de outra forma mostrando que tínhamos o 5% do
orçamento na agricultura, só que outros municípios que não
tinham os 5%, mas tinham a lei, eles pontuaram e nós não
(Interlocutor Municipal 03)

Considerando que o CC-MA é uma política bem estruturada e que demanda engajamento de diversos atores tanto do estado quanto da gestão municipal, a
comunicação sobre documentação, explicações conceituais e operacionais são essenciais para a eficácia
desta política.
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CAPACIDADES ESTATAIS: CONCORRÊNCIA OU
COLABORAÇÃO?
No que concerne ao engajamento e à capacidade
dos técnicos dos municípios em compreenderem as
diretivas e implementarem ações no âmbito local,
retoma-se o conceito de “capacidades estatais”, ou
seja, como e quais instrumentos um município possui
para atingir os objetivos que pretende uma política
pública de forma efetiva (PIRES e GOMIDE, 2016). No
campo micro, é pensar no “estado em ação”: as capacidades de identificar problemas, formular soluções,
executar ações e entregar resultados, como provisão
de bens e serviços públicos.
Meritocracia e concorrência
Quando o modelo operacional do CC-MA é analisado,
os documentos normativos destacam elementos
essenciais e inovadores em relação ao antigo modelo
de repasse de recursos pelo SEIAA: a meritocracia e
a transparência (Resolução SAA 40/2019).
Com base na Cartilha e no Manual Operacional, as
10 diretivas compõem o quadro avaliativo e são desmembradas em subdiretivas, as quais indicam o valor
para cada atividade desenvolvida e o respectivo ponto
atribuído a ela. Logo, o CC-MA propõe um modelo avaliativo que identifica os municípios com as melhores
práticas – certificação “Município Agro – que busca a
transparência nos resultados e a isonomia na avaliação
das ações desenvolvidas pelos municípios.
A perspectiva de premiar as melhores gestões municipais e, consequentemente, destinar maior quantitativo
de recursos para estes primeiros colocados, implica
levantar questionamentos por parte de analistas e

interlocutores, uma vez que se conhece as limitações,
as diversidade e a complexidade das administrações
públicas municipais. Essa problemática foi bastante
evidenciada nas entrevistas e pode servir de estratégia inovadora para um redesenho da política.

Uma cidade organizada que tem recursos consegue montar
uma equipe muito boa na prefeitura para abastecer esse
sistema, mas pega cidades menores, que tem um responsável
pela agricultura que leva três meses para te responder. Eu
acho que a política perpetua essa pobreza, porque ela pontua
os melhores e os piores acabam não ganhando quase nada
e não tem chance de sair dessa situação. Então faz muita
diferença uma equipe. Já se pontua os mais organizados, agora
organizar os que não estão bem seria o mais importante
(Equipe EDR 17)
Algumas possibilidades para um ranking mais próximo
da realidade dos 645 municípios colocaram variáveis
como: Porte do município + orçamento, Porte do
Município + extensão da área rural, Importância do
setor rural e Classificação a partir da divisão regional.
Ainda que se discuta acerca da meritocracia e de como
este modelo avaliativo é implantado nas organizações
públicas e privadas, é importante destacar que tais
modelos podem trazer mudanças organizacionais
geradas pelo estímulo ao desempenho dos municípios para o CC-MA, os quais passam a ser responsáveis
pelos seus próprios resultados (CHIAVENATO, 2004).
A equipe técnica da SAA-SP destacou também que a
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inovação do atual sistema se dá em relação ao antigo
SEIAA, pelo qual o repasse de recursos era feito sem
critérios, dando margem para negociações de acordo
com estratégias políticas.
Por outro lado, as entrevistas demonstram a dificuldade de se estabelecer uma igualdade entre 645
municípios paulistas. Mesmo que o mérito da pontuação seja proveniente da atuação das gestões
municipais e das ações desenvolvidas localmente,
deve-se considerar:
•

As disparidades de engajamento e capacitação
das equipes técnicas ;

•

Disparidades em termos de estruturação orçamentárias e de recursos humanos;

•

A real demanda do município para a melhoria
da gestão, considerando o recurso com rubrica
pré-determinada;

Nesse sentido, não se trata apenas de comparar municípios por orçamentos ou grupos populacionais, ou até
mesmo pelas características produtivas, mas apoiar
municípios com maior dificuldade organizacional e
capacitar o corpo técnico e político para adesão ao
programa e melhoria de desempenho.
Cidadania no Campo como espaço de Cooperação
Municipal
O Cidadania no Campo é uma política ampla, multidimensional e complexa no seu desenho e implementação. Por ser universalizante e permitir classificar
sob os mesmos critérios os 645 municípios paulistas,
entende-se que ela não se propõe e nem considera as
especificidades regionais, as diferenças populacionais,
econômicas e produtivas, o que, em alguma medida,
pode interferir no número de atividades desenvolvidas

e na capacidade estatal de operacionalizar ações que
pontuem no IADRS.
Mesmo que as capacidades organizacionais sejam
o ponto elementar para um bom desempenho no
CC-MA, é preciso pensar alternativas para a melhoria
dessa política. Uma das possibilidades é colocar os
municípios como parceiros entre si e não como “concorrentes”, já que:
• ALGUNS MUNICÍPIOS SÃO QUASE QUE EXCLUSIVAMENTE
RURAIS E SUA DINÂMICA LOCAL NÃO PERMITE PONTUAR EM
VÁRIAS DIRETIVAS;
• OUTROS MUNICÍPIOS DEPENDEM DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS VIZINHOS MENORES PARA ABASTECIMENTOS DOS SEUS MERCADOS E PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS;
• A ATUAL DINÂMICA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COLOCA
OS MUNICÍPIOS COMO INTERDEPENDENTES NOS DIFERENTES
SETORES DA ECONOMIA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS BÁSICOS COMO EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA.

Como nosso município é muito rural, nossa verba própria é
muito limitada, nós dependemos de parcerias com governo
estadual e federal. Nós estabelecemos parcerias para
cursos com o SENAR, mas não deu certo. Hoje os cursos são realizados com o sindicato no nosso município vizinho, mas por
recomendação do Tribunal de Contas, era preferível que os
cursos ficassem concentrados nos municípios que tivessem
sindicato rural, como nós não possuímos sindicato rural
os cursos são pelo outro município e nós trazemos por ele
cursos voltados para o meio rural”
(Interlocutor Municipal 04)
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A maioria dos feirantes do município fazem feira no município
do lado aqui porque ele é maior, tem mais fluxo de pessoas e
tem mais de uma feira lá. Vai ser feito a feira aqui, eu incentivei
a mulherada a fazer curso e fazer 4 feiras. Mas a maioria aqui
dos cooperados fazem feira, fizeram o curso nesse município
maior e vendem lá. Aqui não tem como, eles trocam com os
vizinhos. Tem quitandas aqui no município que compram direto
do produtor, mas para feira não dá, no município pequeno como
o nosso, não tem gente para comprar
(Interlocutor Municipal 16)

Como destacado pelo especialista Dr. Eduardo Caldas,
uma das formas de melhorar a pontuação e até
mesmo estimular a cooperação entre os municípios seria retomar os consórcios e associação
(CALDAS e MOREIRA, 2013) e estimular a colaboração.
Ações nas áreas como saúde, infraestrutura e meio
ambiente, mesmo que sejam de competência de execução dos gestores municipais, poderiam ter o uso do
recurso melhor aproveitado se pudessem estabelecer
consórcios, fortalecendo assim as capacidades estatais.
Ainda que houvesse pontuação para participação
em consórcio de qualquer natureza pelos municípios, era preciso que essas ações tivessem benefícios
para a área rural. Como recomendação, vale avaliar
a possibilidade de ampliar a pontuação para
consórcios e associações em várias diretivas,
uma vez que este mecanismo pode qualificar a
gestão municipal.

Existem questões que ultrapassam as fronteiras territoriais dos municípios. Incentivar ações consorciadas, por
exemplo, de estradas, meio ambiente poderia aumentar a
pontuação no ranking. Geraria sinergia entre os municípios
– em oposição à individualização concorrencial. Pensar
em desenvolvimento vai além da concorrência local, mas
sim pela articulação dessas gestões municipais. Talvez a
demanda e a disponibilidade de recursos humanos e físicos
de forma isolada, não compense, ou seja, o município não
adere porque já sabe que não conseguiria pontuar tanto ao
ponto de receber um recurso significativo. Por exemplo, os
municípios da mesma região poderiam atuar conjuntamente
(Dr. Eduardo Caldas, prof. da USP)
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Desigualdades dos territórios e as capacidades estatais

•

Com base na abordagem das capacidades estatais,
identificou-se com o CC-MA uma disparidade
muito significativa entre os municípios, ainda
que estes possuam orçamentos e corpo administrativo semelhante, assim como o quantitativo
populacional. Este é um dos pontos sob o qual ciclos
futuros do CC-MA poderiam ampliar sua atuação.

As regiões paulistas possuem demandas
agropecuárias bastante divergentes e com
valores de mercado distintos, como já destacado na apresentação dos dados sobre as
características rurais do estado;

•

As configurações da extensão territorial e de
relevo interferem, em alguma medida, na
dinâmica e na prestação de serviços públicos
e na demanda mais urgente dos municípios;

•

As dimensões físicas e econômicas dos
municípios podem demandar muito mais do
que capacidade da gestão oferece.

Para a especialista Dra. Carolina Galvanese, seria interessante comparar municípios dentro de uma mesma
região como, por exemplo, os do Vale do Ribeira, que
apresentam características produtivas, ambientais e
sociais semelhantes. Um dos argumentos apontados
para este modelo regional de classificação é que a
“comparação” entre gestões municipais dentro
de uma mesma realidade, com características
semelhantes, seria uma maneira de motivar
outros municípios a aderirem e qualificarem-se
para o CC-MA.
É importante lembrar que, ainda que a concorrência
e a meritocracia possam trazer estímulos aos gestores em fazer mais e serem destaques nessa política, a
execução de ações em prol do desenvolvimento
das regiões poderia resultar em melhoria dos
indicadores sociais, econômicos e agropecuários.
As avaliações dos especialistas entrevistados também
reforçaram o quanto:

Como apontado nas entrevistas, algumas regiões de
São Paulo, como o Vale do Ribeira e a Região de Pindamonhangaba, enfrentam mais problemas ligados
aos conflitos ambientais e à tênue relação entre a
produção rural e a preservação ambiental. São áreas
com parques e reservas ambientais sob atuação constante dos órgãos de controle, o que tem resultado
em maior atenção da gestão municipal e até mesmo
dos técnicos dos EDRs para a solução de problemas
como, por exemplo, cadastro ambiental rural, multas
ambientais, etc.
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Figura 5: Mapa do Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Ambiental - SIMA

Com base no mapa sobre a vegetação natural no estado
de São Paulo, observa-se que essas duas regiões são
diferenciadas justamente pelas suas características de
solo e relevo e pela extensão territorial de alguns municípios. Essa especificidade gera uma demanda por mais
atenção para ações nos setor de infraestrutura como
pavimentação e conservação de estradas e acesso
mais amplo à internet, o que foi também destacado
nas entrevistas.

Mesmo que os municípios dessas regiões tenham
recebido recursos de políticas passadas como o Microbacias I e II e o Município VerdeAzul, ainda assim são
regiões que necessitam de apoio para a promoção da
cidadania no campo e para o desenvolvimento rural
sustentável, pois são nelas que estão os municípios
com elevado percentual da população que vive e trabalha no meio rural. Nesse aspecto, a partir da realização das entrevistas com municípios das regiões mais
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rurais do estado e com técnicos de EDRs das
diferentes regiões observou-se que:
• ALGUMAS DEMANDAS PARA PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
SÃO COMUNS A TODAS AS REGIÕES E TRATAM
TAMBÉM DO ASPECTO PRODUTIVO10.

Como apontado por Gonçalves, Angelo
e Souza (2009), é preciso que as políticas
públicas promovam a redução dessas desigualdades e que resgatem a agricultura
deprimida existente no território paulista.
Portanto, a combinação das estruturas do
estado de São Paulo e dos municípios, juntamente com os técnicos locais dos EDRs,
poderia promover mecanismos mais
efetivos de coordenação e execução
da política, alcançando um melhor
desempenho também na elaboração
de ações para o desenvolvimento rural
sustentável, entregando ao cidadão do
campo melhores resultados do uso do
recurso público (PIRES e GOMIDE, 2016).

10. Em termos de política para agricultura e que seria de competência da SAA, foi possível observar também que todas as regiões necessitam de apoio
à comercialização de alimentos, o que é consequência da redução das políticas de compras institucionais como PAA e a mudança da alimentação
escolar em função da pandemia (PNAE). Incentivar a criação de novos canais e modelos de comercialização, assim como reativar políticas de compras
institucionais, é uma demanda identificada nas diferentes regiões rurais do estado de São Paulo e que poderia também estimular o desenvolvimento de
ações e uma pontuação conjunta para os municípios.

Photo by jonathan borba on Unsplash

• AS DIFICULDADES ENFRENTADAS, E ATÉ MESMO
AS NECESSIDADES PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,
DEPENDEM TAMBÉM DE AÇÕES COM FOCO NAS
ESPECIFICIDADES REGIONAIS.

46		
Cidadania no Campo – Município Agro | Política Pública de Desenvolvimento Rural Sustentável

COMO É POSSÍVEL AVANÇAR?
Retomando à Resolução SAA 40/2019 e a sua atualização pela Resolução da SAA-13 de 23 de fevereiro
de 2021, que estabelece as normas técnicas, procedimentos, critérios e mecanismos de avaliação de
desempenho e monitoramento de ações do Cidadania no Campo – Município Agro, observa-se por
esta normativa o reconhecimento:
• DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO
DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
• DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, A PARTIR DE “PROJETOS E AÇÕES PARTICIPATIVAS
COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE, DE ENTIDADES
PARCEIRAS E DE TODOS OS SEGMENTOS DOS NEGÓCIOS
AGRÍCOLAS”;
• DA AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DEFESA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO ALIMENTAR.
Com intuito de estimular as administrações municipais na implementação e desenvolvimento de agendas estratégicas e o fortalecimento da gestão rural
local, a política CC-MA tem se adequado e reformulado diante das demandas e dos aprendizados

institucionais ao longo dos seus ciclos. Realizar uma avaliação do andamento de uma política é fundamental para
que esta possa permanecer com eficiência, gerando os
impactos desejados para os cidadãos dos municípios
paulistas. Assim, a avaliação de implementação de uma
política pública é fundamental para sua continuidade.
É preciso ressaltar que nem tudo que é apontado como
negativo precisa ser alterado drasticamente e, nem tudo
que é percebido como positivo precisa permanecer da
mesma forma. Entender o processo de implementação,
as dificuldades e levantar sugestões de melhoria é parte
do crescimento e amadurecimento das políticas, pois permite redesenhar pontos complexos e que apresentaram
obstáculos no seu desenvolvimento executivo.
A análise documental somada à realização de entrevistas
com os diversos atores envolvidos no desenho, implementação e a execução da política CC-MA permitem identificar
categorias específicas para a avaliação. A partir do exposto,
foi possível levantar os pontos positivos do CC-MA, pontos
negativos e sugestões destacadas tanto por interlocutores, quanto pelos membros dos EDRs e os especialistas
entrevistados, o que poderá contribuir para o redesenho
incremental desta política pública.
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Pontos Positivos
•

Critérios de avaliação por 3 pessoas “às cegas” e fora da região do município;

•

Critérios de pontuação no ranking;

•

Conceito da política – “ideia de cidadania no campo” e “desenvolvimento rural sustentável”

•

Multidimensionalidades das ações que envolve todas as áreas da gestão municipal;

•

Olhar para o rural além do produtivo;

•

Capacidade da equipe técnica da SAA na comunicação e registro dos convênios;

•

Aprendizado adquirido pelos programas Município Verde-Azul e Microbacias I e II;

•

Premiação para todos os municípios e visibilidade para os que tiveram melhor pontuação.

•

Usar os 17 ODS em caráter de apresentação e educativo aos municípios

•

Não há um cronograma prévio de divulgação do ranking nem dos valores a serem repassados ;

•

Prazo curto para elaboração dos Planos de Trabalho após divulgação do resultado do ranking;

•

Falta de capacitação para os interlocutores municipais;

•

Falta de capacitação para os técnicos dos EDRs para apoio aos municípios;

•

Falta de acesso ao sistema por parte dos técnicos dos EDRs para melhorar as informações;

•

Recurso com rubrica pré-estabelecida para estabelecimento do convênio.

•

Necessidade do uso do recurso conforme a demanda da região para a promoção da cidadania;

•

Não há internalização dos ODS nas agendas de desenvolvimento dos municípios.

•

Baixa participação dos órgãos consultivos

•

Indefinição do escopo da política: documentação oficial x objetivo estratégico

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos oficiais

Photo by gabriela diniz on Unsplash

Oportunidade de melhoria
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Essa avaliação geral mostra que o programa, apesar das dificuldades de implementação, tem sido positivo para os municípios que
conseguiram compreender sua dinâmica de execução e tiveram
apoio tanto da administração local quanto dos EDRs e até mesmo

O programa em si é positivo. Ninguém vai entender melhor seu município que
a prefeitura e aquela que está disposta a trabalhar para o rural ter ajuda
com um local como a casa da agricultura, ter um veículo, essa parceria mais
perto, ter essa parceria do governo do estado para as políticas públicas do
município é positivo. Manter essa aproximação com o estado e poder prestar
serviço para o produtor lá na propriedade é muito importante. O recurso
financeiro é bom, desde que seja possível usar para a demanda do município
(Interlocutor Municipal 03)

Muitas das diretivas do Cidadania no Campo estão ligadas ao Município Verde
Azul, e para a documentação, dependemos de informações de outras secretarias.
No nosso caso, todas as secretarias se prontificaram a vir com a gente, mas foi
um desafio. Essa conquista é do município (...) Foi uma conquista muito importante
(Interlocutor Municipal 02)

Então da forma como ele está agora organizado é melhor que o SEIAA. Tem
mais recurso o que vai depender da nossa pontuação no ranking. Nossa parte
agora é trabalhar com esse programa e no nosso município precisa ser mais
divulgado, mas nós estamos muito contentes com esse recurso e vamos
utilizá-lo para o produtor
(Interlocutor Municipal 08)

do corpo técnico da SAA. Conforme relato
de interlocutores entrevistados, fica evidenciado esse aspecto positivo do CC-MA.

Foi muito positivo o repasse de recursos para
vários municípios, porque isso trouxe credibilidade e engajamento, nós nem esperávamos que fosse
acontecer. Não sei se vai continuar nesse ciclo,
mas é preciso estabelecer desde o início quantos
municípios serão pontuados e qual será o valor
repassado e comprometido para o próximo ciclo.
Mas os municípios ficaram muito satisfeitos com
esse recurso
(Equipe EDR 06)

Por sete anos consecutivos o município foi premiado no Verde Azul. Mas nos últimos quatro anos
nós estávamos com uma equipe menor de técnicos,
então não fomos premiados. E quando chegou o
município agro veio a calhar porque completou
algumas ações que nós já fazíamos aqui, já tinhamos as informações, tínhamos alguns projetos já
em andamento e o Município Agro complementou
algumas ações que nós já fazemos. (...) E essa
política nos ajuda a divulgar as ações que nós
fazemos no município, colocamos no site e acaba
sendo uma forma de divulgar nosso trabalho até
para os munícipes
(Interlocutor Municipal 04)
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Por outro lado, muitas dificuldades foram identificadas
pelos municípios e pelos técnicos dos EDRs, desde a
comunicação, como na parte de documentação e na
compreensão do escopo do CC-MA. Estes fatores foram
pontuados ao longo deste diagnóstico, mas podem ser
resumidos no quadro que segue:

Dificuldades identificadas pelos Interlocutores Municipais e Técnicos dos EDRs
1.

Adequação da documentação conforme
demanda da cartilha e manual.

2.

Engajamento das equipes das diferentes
secretarias municipais para registro e elaboração de ações para pontuação do Cidadania
no Campo – Município Agro;

3.

Falta de recursos humanos capacitados nos
municípios com gestão municipal reduzida;

4.

Falta de recursos financeiros para implementação de ações próprias da gestão municipal
principalmente em municípios que possuem
orçamento dependente do Fundo de Participação dos Municípios e não conseguem gerar
recursos próprios;

5.

Prazo muito curto para a elaboração do Plano
de Trabalho;

6.

Recurso com rubrica pré-estabelecida para
uma área específica na qual outras políticas
públicas estaduais já haviam destinado recursos financeiros. Ex: manutenção de estradas.

Com a descrição histórica das diversas políticas públicas para o agro paulista, bem como as formas de

implementação destas, nota-se uma mudança institucional e incremental ao longo do tempo. Mesmo
com esse aprendizado organizacional, parece existir
um “comodismo” dos municípios em relação ao antigo
convênio SEIAA, à forma de destinação dos recursos
financeiros e ao uso da casa da agricultura.
A partir do momento que se inicia o Cidadania no
Campo – Município Agro esse status quo fica em
suspenso e acaba trazendo instabilidade para um
modelo que estava estabilizado. No entanto, para
gerar mudança e qualificação institucional, é necessário tempo para que haja a internalização desta nova
política por parte dos municípios, tempo para a organização interna, ampliação da comunicação com o
estado, e engajamento dos gestores e gestoras de
todos os setores da administração pública que são
envolvidos nesse processo.
Por outro lado, o CC-MA, por ter um desenho de
implementação do tipo top down, assim como as
políticas passadas da SAA, corre o risco de não ter a
adesão por parte dos municípios tanto pelo deslocamento das necessidades locais, quanto pelo histórico
de descontinuidade das políticas como o Microbacias I
e II e o próprio Município Verde Azul, as quais serviram
de modelo de aprendizado institucional para o presente momento. Nas palavras da profª. Rosângela Hespanhol “a descontinuidade cria um problema sério
para os produtores rurais e para os gestores municipais.
Isso é um problema, em termos de políticas, em termos
de um programa que focasse em desenvolvimento rural.
Ainda que o CC-MA seja um mecanismo do novo Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável,
ele provoca nos municípios a necessidade de novas
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demandas e reestruturações internas que vão além
da temática rural, o que parece não ter sido compreendido de forma mais ampla, uma vez que a política vem
da SAA e, a priori, seria voltada para o desenvolvimento
rural. No entanto, a própria documentação oficial – resolução, decreto e normativa – coloca o rural como o foco
da política.

demandas tornam-se pautas prioritárias. Seguindo as
observações da Dra. Rosangela Hespanhol, “é preciso
entender que muitas vezes os técnicos municipais e
mesmo dos EDRs avaliam que a demanda é a estrada
rural ou uma feira, mas será que essa é realmente a
demanda das pessoas que vivem e trabalham no meio
rural?”

Mesmo dentro da SAA, ainda é notória e persistente a
noção do rural como espaço da produção agropecuária,
o que é tido como uma perspectiva setorial do rural, pois
não considera as novas questões sociais e econômicas e
nem as relações campo-cidade, como já pontuado por
diferentes estudiosos da temática (FAVARETO, 2010; WANDERLEY, 2000; VEIGA, 2002; ABRAMOVAY, 2003). Soma-se a
esse entendimento do rural setorial a divergência normativa-operacional publicada pela SAA em relação ao objetivo
estratégico da política; logo, o alinhamento conceitual
é fundamental.

Para pensar políticas que realmente pretendem alavancar o desenvolvimento e que alcancem as mudanças
esperadas na gestão, é preciso tratar destas ações com
horizontes temporais a médio e longo prazo, o que
poderia ter sido realizado a partir de um modelo pautado
em indicadores de processo e de resultado com essa temporalidade no campo de ação. Nesse sentido, também
é necessário um exercício de avaliação permanente da
política buscando uma maior aproximação com os executores da ponta nos municípios, e maior ligação das ações
pontuadas nas diretivas com a Agenda 2030 e os 17
ODS, não só no desenho, mas principalmente na implementação e na internalização desta agenda nas rotinas
das ações municipais, o que parece ainda estar bastante
distante da realidade.

Por outro lado, o CC-MA é uma política voltada para a
gestão municipal e as estratégias por ela desenvolvidas
podem impulsionar e qualificar os serviços públicos, não
sendo necessariamente uma política direcionada para os
produtores rurais locais. Assim, pode-se argumentar que
o desenho do CC-MA busca dialogar com esse rural além
do setorial, trazendo os 17 ODS e uma percepção muito
próxima ao conceito de novas ruralidades, retomando
ao enfoque das políticas públicas de desenvolvimento
rural da 3ª geração, mas a sua operacionalização segue
no campo setorial produtivo.
No campo participativo, mesmo que o CC-MA pressuponha a existência do Conselho Municipal como espaço
de decisões para o desenvolvimento rural, nem sempre
os produtores “têm voz” nessa arena de debates e suas

Diante destas questões apontadas, uma das possibilidade para avançar e qualificar o Cidadania no Campo
– Município Agro seria fazer um redesenho incremental,
uma técnica para a geração de alternativas que consiste
em decompor uma política ou programa em suas categorias analíticas, sua situação atual e a proposição de
sugestões de modificação em cada uma dessas categorias (SECCHI, 2017). A partir da percepção dos diferentes
atores envolvidos, foi possível identificar novas ideias
para a implementação e avaliação da política.
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Quadro 4: Cidadania no Campo – Município Agro: Redesenho incremental
Categoria

PONTUAÇÃO
NO RANKING

ALINHAMENTO
CONCEITUAL

GOVERNANÇA E
COMUNICAÇÃO

CRONOGRAMA
E ORÇAMENTO

CAPACIDADES
ESTATAIS

Situação atual

Sugestões e alternativas

Pontuação igual para todas as 10 diretivas no ciclo.

Criar algum mecanismo que permita realizar ou diferenciar a pontuação das ações que foram
impedidas de serem realizadas durante a pandemia;

Pontuação igual para diretivas que não
estão relacionadas diretamente com o Agro.

Pontuar ações que são mais voltadas para a produção agropecuária dos municípios,
dando ênfase às ações implementadas pelas secretarias municipais de agricultura;

Pontuação somente para ações que
estão descritas nas 10 diretivas.

Pontuar ações que já são desenvolvidas nos municípios e que não aparecem nas diretivas mas que dialogam com a realidade rural e ambiental do município, principalmente ações
que foram implementadas em função de políticas anteriores como, por exemplo, Microbacias,
Município VerdeAzul, etc.

Instrumentos normativos dão ênfase às
ações ligadas ao rural produtivo.

Alinhar os documentos oficiais do CC-MA com o objetivo estratégico que é a melhoria na
prestação dos serviços aos cidadãos dos municípios;

Não há um sistema de monitoramento
e avaliação dos convênios

Considerando que a demanda é pela qualificação dos serviços municipais, seria importante criar
um mecanismos de monitoramento para além do uso do recurso e prestação de contas,
mas avaliando o impacto social nos municípios – promoção de cidadania.

Existência de um CMDR e implementação topdown

Ampliar a participação da sociedade civil e dos Conselhos Municipais e Regional no CC-MA
(tomada de decisão sobre ação ou uso do recurso) tornando o processo mais próximo da população e com mais diálogo.

Publicação da cartilha e manual operacional e canal de atendimento por e-mail

Realizar ações de esclarecimentos sobre cada diretiva e as ações que pontuam e não pontuam
nessas diretivas;

Ações de divulgação em municípios
e regiões

Realizar capacitações mais frequentes com interlocutores municipais e técnicos dos
EDRs, antes da inicialização dos ciclos já identificando as mudanças de cada ciclo;

ODS e Agenda 2030 com caráter educativo no manual

Difundir a Agenda 2030 e os ODS nos municípios para a qualificação dos serviços e identificação dessa agenda para o desenvolvimento sustentável.

1 semana para a aprovação do plano
de trabalho

Ampliação no tempo de elaboração e aprovação de planos de trabalhos;

Recurso com rubrica pré-estabelecida

Liberação do uso do recurso conforme a demanda municipal e regional, identificando as
necessidades de cada local e o que seriam ações que promoveriam a cidadania no campo
pela gestão municipal;

Não há diferenciação entre os municípios

Estabelecer ações pontuais e direcionadas aos municípios com maior dificuldade de
adesão e pontuação na política;

Municípios são concorrentes

Ampliar e qualificar a pontuação valorizando ações conjuntas
(convênios, associações, consórcio) intermunicipais para melhor uso do recurso;

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas e documentos oficiais
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Partindo das sugestões do quadro de
redesenho incremental para o CC-MA,
identificamos pontualmente as seguintes
demandas:

01
02
03

DEFINIR E DIFUNDIR PARA TODOS OS ATORES
ENVOLVIDOS NO CC-MA O OBJETIVO FINALÍSTICO
DA POLÍTICA, QUAL SEJA, A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
MUNICIPAL PARA REALIZAR AÇÕES QUE PROMOVAM
A CIDADANIA NAS ÁREAS RURAIS E, CONSEQUENTEMENTE, O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

EM RELAÇÃO AO PROCESSO BUROCRÁTICO DO CC-MA,
SUGERE-SE ESTABELECER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
PARA INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS A QUALIFICAREM
SUAS GESTÕES, ENGAJAREM SEUS TÉCNICOS E
CRIAREM A CULTURA DO REGISTRO DAS AÇÕES
QUE SÃO IMPLEMENTADAS NO MUNICÍPIO EM TODOS
OS SETORES.
OUTRO ASPECTO QUE TAMBÉM DEMANDA APOIO DA
GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAL É CAPACITAR OS INTERLOCUTORES MUNICIPAIS A IDENTIFICAR AS AÇÕES
QUE JÁ SÃO DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO E CLASSIFICÁ-LAS DENTRO DAS DIRETIVAS DO CC-MA PARA
GERAÇÃO DE PONTUAÇÃO NO RANKING.

04
05

AINDA QUE A PROPOSTA MAIOR DO CC-MA SEJA A
IDENTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA
O ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS PARA USO DE
RECURSOS, SERIA INTERESSANTE AMPLIAR A PONTUAÇÃO NAS DIRETIVAS COM AÇÕES VOLTADAS
PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
LOCAL E DOS PRODUTORES RURAIS.
A PARTIR DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DE
SÃO PAULO E DOS MUNICÍPIOS, CRIAR MECANISMOS
MAIS EFETIVOS DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA
POLÍTICA, ALCANÇANDO UM MELHOR DESEMPENHO
TAMBÉM NA ELABORAÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, ENTREGANDO AO
CIDADÃO DO CAMPO MELHORES RESULTADOS DO USO
DO RECURSO PÚBLICO.

06

COLOCAR COMO UMA DAS METAS DO CC-MA A DIFUSÃO DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL PAULISTA, JUNTAMENTE COM A
AGENDA 2030 E OS 17 ODS, A PARTIR DE AÇÕES
DE MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PARCERIAS ENTRE
ESTADO, MUNICÍPIOS E ORGANIZAÇÕES A FIM DE
QUALIFICAR O QUE JÁ É DESENVOLVIDO NO ÂMBITO
MUNICIPAL E REGIONAL.
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