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Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 
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corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 



GOVERNANÇA E GESTÃO SOCIAL TERRITORIAIS

FRAGMENTO DISSERTAÇÃO DE MARCELO ROCHA

GOVERNANÇA TERRITORIAL: GESTÃO E CONCERTAÇÃO

Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 



GOVERNANÇA E GESTÃO SOCIAL TERRITORIAIS

FRAGMENTO DISSERTAÇÃO DE MARCELO ROCHA

GOVERNANÇA TERRITORIAL: GESTÃO E CONCERTAÇÃO

Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 



GOVERNANÇA E GESTÃO SOCIAL TERRITORIAIS

FRAGMENTO DISSERTAÇÃO DE MARCELO ROCHA

GOVERNANÇA TERRITORIAL: GESTÃO E CONCERTAÇÃO

Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 



GOVERNANÇA E GESTÃO SOCIAL TERRITORIAIS

FRAGMENTO DISSERTAÇÃO DE MARCELO ROCHA

GOVERNANÇA TERRITORIAL: GESTÃO E CONCERTAÇÃO

Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 



GOVERNANÇA E GESTÃO SOCIAL TERRITORIAIS

FRAGMENTO DISSERTAÇÃO DE MARCELO ROCHA

GOVERNANÇA TERRITORIAL: GESTÃO E CONCERTAÇÃO

Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 



GOVERNANÇA E GESTÃO SOCIAL TERRITORIAIS

FRAGMENTO DISSERTAÇÃO DE MARCELO ROCHA

GOVERNANÇA TERRITORIAL: GESTÃO E CONCERTAÇÃO

Governança é um termo originário da literatura empresarial, referindo-se à mecanismos 
corporativos  de �rmas para conduzir coordenações e�cientes e conformação de contratos e 
terceirizações. (DALLABRIDA et. al., 2013). Ao longo das últimas quatro décadas, o termo tem 
sido empregado de diversas formas, em disciplinas diferentes. Refere-se, de maneira geral, a 
processos de gestão para obtenção de resultados satisfatórios para as partes componentes dos 
mesmos. A partir da crise do Estado de Bem Estar Social, segunda metade da década de 1970 
em diante, passou-se a analisar a natureza da crise dos Estados, apontando para uma 
discrepância entre o crescimento da demanda e a falta de recurso para atendê-la, e também a 
incapacidade de gestão dos modelos estatais do chamado primeiro mundo. (DALLABRIDA et. 
al., 2013).

O conceito, então, passou a versar na literatura das ciências humanas e entrou para o roll dos 
constructos teóricos para de�nição de formas democráticas de condução do desenvolvimento 
local, territorial ou regional. Trata-se de um conceito ainda em processo de apuração, de um 
substantivo prenhe da ideia de participação social, interação de atores, de�nindo um exercício 
de governar, no qual relações horizontais e formas descentralizadas e compartilhadas de 
exercer algum nível de poder são realizadas. Neste sentido, pode-se falar em termos de 
governança territorial, já que a ideia de território, como demonstrado, envolve os campos 
social e político, o empoderamento local e a participação social. Governança territorial, por sua 
vez, ganha novos preceitos e se diferencia, em parte, do termo genérico.
 
A gestão social, por sua vez, é um constructo mais solido, com um arco signi�cativo de estudos 
e teorizações. No Brasil, principalmente, é onde tal área ganha maior visibilidade, com centros 
de pesquisa, revistas especializadas e expansão das pesquisas (DALLABRIDA et al., 2013).  
Porém, também é um campo teórico em construção, com dissenso entre os autores, mas com 
avanços importantes (DALLABRIDA et al., 2013). Traz em sua trajetória uma ampla discussão 
sobre a institucionalização do termo, uma vez que o mesmo prescinde de uma natureza 
dinâmica, contextual e de acordo com as experiências concretas.  O conceito envolve gestão 
enquanto colaboração e competição de sujeitos posicionados de maneira a gerir uma situação 
social, que, por interesses individuais e coletivos, movem-se para um campo de relações 
políticas, buscando se posicionar de maneira clara, e aberto à pactuações para se alcançar 
objetivos estratégicos e importantes ao bem estar (DALLABRIDA et. al., 2013). Trata-se de 
garantir: “[...] tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na  inteligibilidade  e  
transparência, buscando o entendimento e não a negociação”. (DALLABRIDA et. al., 2013, p. 10). 
Este processo, porém, não tem �m, é sempre aberto, acompanhando o movimento do real, 
devendo, sobretudo, haver autonomia dos sujeitos, ausência de coerção e graus reconhecidos 
de con�ança entre os mesmos.

A governança territorial, por sua vez, tem por �m precípuo: “[...] a territorialização do 
desenvolvimento”. (DALLABRIDA, et. al., p. p. 336-37). Isso implica em relações políticas, 

exigindo uma governação dos processos geradores de desenvolvimento, o que aproxima do 
sentido da gestão social. A governança territorial é uma espécie de gestão social da escala 
território, quando a mesma envolve uma conformação de redes protagonistas que conformam 
a territorialidade num dado espaço e momento histórico e estas agem com autonomia, 
movidas por interesses estratégicos territoriais.

O território, tomado como unidade de planejamento, como os da Bahia e do MDA, são espaços 
de aplicação de políticas públicas. A sua conformação, em ambas as esferas federativas, foi 
estabelecida, exatamente, para convergir e integrar a administração de diversas políticas 
voltadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, concorda-se com Brandão (2011) ao anunciar 
que:

O território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração 
multissetorial dos investimentos, e locus da elaboração e implementação da ação pública 
abrangente e estruturante. O desa�o da construção da referência do/no território – ponto de 
partida (e de chegada) das políticas públicas – deve fazer convergir ao território ex ante as 
estratégias estruturantes, pois ex post poderá ser mais difícil e ine�caz (BRANDÃO, 2011, p. 
133).

A abordagem territorial do desenvolvimento implica se pensar em termos de democratização 
do poder. Este, tomado em todos os possíveis aspectos incluídos nos processos de formulação, 
aplicação e monitoramento de políticas públicas, uma perspectiva abrangente da ideia de 
democracia, envolvendo no seu escopo: descentralização, desconcentração, participação 
direta, transparência da gestão, diálogo como método de relação entre Estado e sociedade, 
entre outros. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a República vem ampliando sua 
descentralização e desconcentração de poderes, a partir de um amplo movimento de 
reivindicações e pressões sociais e políticas, pactos e ajustes institucionais, promovendo uma 
territorialização mais e�caz do exercício federativo.
 
Uma rica malha de experiências democratizantes emergiu a partir dos anos 1980 e alcançou 
conquistas importantes, como os Conselhos Constitucionais dos diversos setores – educação, 
meio ambiente, desenvolvimento, segurança alimentar, etc. O Brasil tem diversos espaços de 
exercício de poder formulativo e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo aqueles que não são obrigatórios por Lei, como as experiências de orçamento e 
planejamento participativos, que ocorreram e ocorrem no país, desde a pioneira experiência 
de Porto Alegre, a partir dos anos 1990.

Neste contexto sócio-político, envolvendo as lutas e os avanços democráticos, emergiu a 
questão da gestão social como contra face da descentralização. Com efeito, a sociedade 
brasileira reivindicava, junto com o empoderamento dos entes federados, também um 
aprofundamento democrático nas relações entre poder público e sociedade civil. Isto implicou 
em se pensar em termos de democracia participativa ou direta. A busca por uma democracia 
mais sólida, com uma cultura participativa estava, já, presente na Constituição de 1988 e os 
importantes espaços de participação criados por esta Carta Magna estão em processo de 
consolidação no país. A despeito de um conjunto de avanços registrados e empiricamente 
observados, o Brasil ainda se apresenta como uma jovem democracia, aprendendo a ser uma 
República.

[...] o estado da arte decisória no Brasil ainda carece de hábitos que estimulem o agir 
democratizante, de uma sociedade deliberativa. Mesmo porque a prática da democracia 
representativa por meio do voto ainda está em processo de aperfeiçoamento, vide a 

necessidade de uma “�cha limpa”. (TENÓRIO, 2011, p. 73).

Deve-se noti�car, porém, que existem diversas maneiras de se pensar gestão social e, 
rati�ca-se, esta se opõe ao modelo neoliberal de gestão pública, pois dentro deste campo 
ideológico, as iniciativas voltadas para a participação social seriam mais assistencialistas, na 
condução de certas políticas públicas transferidas pelo Estado ao terceiro setor – Organizações 
Não-Governamentais (ONG). O sentido aqui postulado, de acordo com a ideia de 
desenvolvimento territorial apresentada, seria o da participação social nos rumos das políticas 
públicas; da articulação coletiva para a solução de problemas comuns, através de processos 
decisórios coletivos, em espaços de governança, envolvendo atores sociais e poderes públicos. 
Seria um ato de participação e controle sociais de espaços públicos, compreendido como “[...] 
gerência [...] de arranjos institucionais participativos, projetados para promover uma matriz 
social de todos os concernidos a uma determinada situação-problema-público, uma visão 
sociocêntrica do mundo”. (TENÓRIO, 2011, p. 74).

Portanto, a gestão social seria um componente prático da democracia participativa. O conceito 
de território, por sua vez, implica a participação como elemento inseparável da territorialidade. 
Esta, tomada nos processos deliberativos e administrativos da vida pública, é o exercício 
participativo cidadão de uma coletividade que deve representar o território e agir em sintonia 
com os espaços de concertação do mesmo. Concertação como exercício de harmonização, 
convergência de diferentes, como num concerto musical. Em termos políticos, portanto, 
refere-se a pactuar interesses de diferentes agentes sociais e públicos. Para Dallabrida (2007b), 
concertação social é:
 
[...] o processo em que representantes das diferentes redes de poder sócio-territorial, através de 
procedimentos voluntários de conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial 
de forma descentralizada. É fundamental que sejam através de processos de concertação social 
que a sociedade [...], democraticamente, se proponha a construir consensos mínimos que 
representam as decisões acordadas naquele momento histórico, no que se refere à superação 
de seus desa�os. (DALLABRIDA, 2007b, p. 48). 

Mormente, tanto em descentralização, quanto em gestão social, o elemento substancial é a 
cidadania ativa e positiva, capaz de inserir-se no contexto das decisões públicas. “Assim, 
descentralização e gestão social seriam conceitos convergentes na medida em que ambos 
propõem a democratização, por meio de processos decisórios, das relações 
político-administrativas” (TENÓRIO, 2011, p. 73). Estes são os fundamentos de uma democracia 
participativa. Este exercício intersubjetivo de intervenção coletiva promove uma percepção 
mais ampla da realidade e se dirige para o que seja social, de bem comum, afastando-se da 
“especi�cidade costumeira à liberdade negativa, às individualidades, à competição, ou aos 
princípios do liberalismo econômico e/ou político” (TENÓRIO, 2011, p. 73).

A gestão social se traduz em ações concretas, envolvendo diversos atores em processos 
decisórios públicos. Estes processos são, assim, dialógicos, pautados por mediações e 
horizontalidades, com práticas de negociação, pactuação e produção de resultados possíveis, 
conformados por um exercício democrático da convivência entre as diferenças. A 
compreensão deste conceito:

[...] implica entender a necessidade de uma organização racional por meio de arranjos 
institucionais que promovam o bem comum republicano. Bem comum que implica a busca 
pela deliberação consensual entre os diferentes agentes/atores do processo decisório e que, 
aliado à descentralização, promove o controle social da sociedade em relação ao Estado, 

democratizando, portanto, as relações sociedade-Estado. (TENÓRIO, 2011, p. 76).

A abordagem territorial do desenvolvimento é uma construção histórica, apoiada numa 
perspectiva de território como sujeito político, espaço de planejamento e execução de políticas 
públicas, exercício de governança e concertação, locus de vida de cidadãos. Portanto, exige-se 
uma gestão em sintonia com a descentralização, a desconcentração e a cidadania, convergindo 
a tríade para uma participação forte na vida pública. Os esforços em curso, de gestões 
municipais e estaduais, em abrir o Estado para uma participação direta dos cidadãos - além da 
indireta, pelo voto na representação política o�cial - através de orçamentos e planos 
plurianuais participativos são medidas direcionadas, ainda que de maneira tímida, para essa 
maturidade democrática. A opção por uma estratégia territorial, por sua vez, requer assumir 
um cotidiano participativo, uma gestão aberta à contribuição social, através de espaços 
permanentes de governança. Esta seria, com efeito, a prática constante da gestão social das 
políticas de desenvolvimento territorial.

O maior desa�o de implementar processos de participação na gestão do desenvolvimento e, 
possivelmente, em outras esferas de gestão pública, é a garantia da permanência dos espaços 
e das práticas participativas, como algo engendrado social e culturalmente, e no Estado em 
suas relações com a sociedade. A governança é, mormente, esta prática cotidiana que deve se 
estabelecer no seio da sociedade.

Para uma melhor apreensão do signi�cado e dos �ns da governança na política territorial 
implementada na Bahia, a partir de 2007, recorre-se ao conceito de governança territorial 
apresentado por Dallabrida (2007b), o qual é de�nido como:

[...] conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e 
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, como fonte sinergizadora do 
processo de gestão do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). 

Note-se que a governança territorial é uma situação historicamente construída, em 
permanente reconstrução, a partir da dinâmica da con�uência entre as três esferas de 
interesse, cujos con�itos devem ser processual e dialeticamente dirimidos ou reduzidos por 
pactos em torno das opções estratégicas para o desenvolvimento geral do território. Para esse 
autor, os atores desta governança só o são de fato se contarem “com recurso de poder 
su�ciente para impedir ou perturbar o funcionamento das regras ou procedimentos de 
tomada de decisão e de solução de con�itos coletivos” (DALLABRIDA, 2007a, p. 4).
 
A sociedade aqui deve ser tomada, então, como um sistema em rede, uma vez que, em nível de 
território de identidade, na Bahia, deve-se inserir o elemento escala, que se torna, nestes 
termos, ampliada, necessitando o território de uma existência articulada para se apresentar 
como sujeito organizado e coeso em torno de objetivos comuns. Tais estruturas em rede são, 
para este autor, ocorrências “através das quais os atores/agentes e organizações/instituições 
territoriais atuam no planejamento e consecução das ações voltadas à gestão territorial” 
(DALLABRIDA, 2007a, p. 5). O autor avança na conceituação, propondo a utilização do termo 
“bloco socioterritorial”, que seria:

[...] o conjunto de atores localizados histórica e trerritorialmente que, pela liderança que 
exercem localmente, assumem a tarefa de promover a de�nição dos novos rumos do 
desenvolvimento do território, por meio de processos de concertação público-privada que 
contemplem o caráter democrático-participativo. (DALLABRIDA, 2007a, p. 6). 

Nestes termos, há de se investigar o nível de organização e existência política dos territórios de 
identidade na Bahia e averiguar o grau de sua efetividade enquanto um bloco socioterritorial, 
além de averiguar sua coesão e consistência social para sustentar sua condição de unidade 
política, ou de ocorrência social, elementos que permitem, de fato, a governança territorial. 
Parece claro que uma territorialidade como a o�cializada pelo Governo da Bahia só terá êxito se 
os territórios forem protagonistas da ocupação do espaço político instituído legalmente, se 
tiverem uma rede socioterritorial em funcionamento e um bloco socioterritorial conformado. 
Experiências mais antigas no Brasil, de descentralização e participação social em políticas 
públicas, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES, no Rio Grande do Sul, 
o�cialmente existentes desde 1994, também apresentam limitações no momento de 
efetivarem a gestão social (DALLABRIDA, 2011). Para este autor: 

Poderia se dizer que a dimensão de fóruns de discussão e de�nição de estratégias de 
desenvolvimento regional, com os Coredes, tem sido devidamente contemplada. No entanto, 
não tem sido muitos os avanços na dimensão operacional do processo de gestão do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2011, p. 348-349).

A governança territorial como prática efetiva de gestão compartilhada e concertação 
permanente e como forma de relação Estado–Sociedade exige um nível geral de 
amadurecimento civilizatório quanto aos valores e práticas democráticos.  Territórios 
desenvolvidos são aqueles de maior evidência do nível de maturidade geral das 
institucionalidades nele presentes. Quanto a isso, Furtado (1961) já chamava atenção, 
a�rmando que o desenvolvimento é uma condição cultural. Os níveis de subdesenvolvimento 
de determinados territórios estão, em boa medida, relacionados com sua capacidade racional 
e política de se fazer presente na arena das decisões políticas. E na capacidade de 
autocompreensão de seus limites e de suas potencialidades. Mas a posse de tais 
conhecimentos, se �car reduzida apenas a um corpo técnico ou burocrático, também pode não 
resultar em transformações, ou in�uenciar a gestão para o desenvolvimento. Aqui se pode 
fazer uma relação com as concepções de Putnam (1996) sobre a Itália moderna, quando o 
mesmo destaca as condições culturais de uma população local e sua cultura como elementos 
indispensáveis ao sucesso econômico.
 
Assim, uma velha questão sobressai: qual seria o papel do Estado frente a uma situação 
desfavorável ao desenvolvimento? Para autores liberais e neoliberais, o Estado deveria se 
ausentar e apenas gerar oportunidades ao mercado e este, sim, seria o agente “modernizador” 
do território. Para outros, apenas localmente dever-se-ia implementar certas medidas localistas 
a �m de gerar condições voltadas ao arranque territorial rumo à sua inserção na arena global 
dos �uxos econômicos de importância. A crítica de Brandão (2012) a tais posições e aos 
entusiastas de uma “endogenia exagerada” aponta que tais formuladores não levam em 
consideração que o local não está imune às macropolíticas em escalas maiores, como a do 
Estado ou da União, e que as di�culdades de se movimentar um território é muito grande, 
havendo necessidade de se integrar as diversas escalas. É o que Costa (2011) também defende:
[...] o subdesenvolvimento de uma sociedade acaba sendo em grande medida expressão de 
um insu�ciente nível de racionalidade pública e social, no qual os interesses individuais ou 
externos acabam prevalecendo. Desta forma, a sua superação só pode ser concebida no 
quadro de um projeto político transescalar, articulado e coordenado pelo Estado como centro 
de decisão válido, capaz de subordinar os interesses individuais aos interesses regionais e 
nacionais coletivos buscados a médio e longo prazo através do planejamento do 
desenvolvimento [...]. (COSTA, 2011, p. 399).

Portanto, a governança é uma condição para um verdadeiro desenvolvimento do tipo button 
up. Diante disso, importa pensar como o Estado deve agir, por um lado, para não se tornar 

autoritário e dirigista, burocrático e elitista e, por outro, não se tornar leviano e irresponsável, 
deixando o local exposto aos ventos suaves ou tempestivos dos mercados. As experiências 
brasileiras vêm re�etindo todos esses aspectos e pode evoluir na direção de uma maturidade 
maior. Mas esta é apenas uma possibilidade, a reação conservadora da classe política a tais 
preceitos está viva e forte no Congresso Nacional e na direção da maior parte dos estados e 
municípios brasileiros.

Um bloco sócio territorial histórico se constitui, sem embargo, a partir da vivência coletiva, mas 
a ação de um Estado convencido de tais valores pode acelerar esta vivência e fomentar a 
cultura democrática no seio da sociedade. Esta parece ser a compreensão dos formuladores do 
desenvolvimento territorial, no Brasil e na Bahia. Redes sócioterritoriais estão dadas, mais, ou 
menos organizadas; elas são imanentes, até o momento oportuno de suas manifestações. Um 
país como o Brasil, de complexidade cultural e econômica, tem em estado latente a 
possibilidade de fazer emergir ou fortalecer tais estruturas onde as mesmas não se 
constituíram ainda ou estão fragilmente presentes. Para isso, um projeto político deve ser 
catalizador e protagonista, e o Estado, junto com as instituições sociais são quem devem 
assumi-lo. Este parece ser o desenho conceitual do MDA e, com menos clareza, o da SEPLAN, na 
Bahia.

A esse respeito, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA tem reconhecido a fragilidade de um de seus mais de�nidos instrumentos 
para o desenvolvimento territorial: os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– PTDRS. Estes são fomentados e apoiados pela SDT como ferramentas necessárias aos 
territórios, para a construção de suas estratégias de desenvolvimento, assegurando uma visão 
“de dentro”, e uma participação da diversidade local em sua construção. Portanto, como 
premissa para o exercício da governança territorial. Os PTDRS seriam ferramentas fomentadas 
pelo e com a participação do MDA. Ocorre que a SDT reconhece que os mesmos se tornam 
obsoletos e sem utilidade real, na medida em que os Estados não os incorporam em seus 
planejamentos de longo, nem de curto prazo. As iniciativas atuais do MDA - em conjunto com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e mais a Casa Civil do Governo 
Federal – buscam efetivar planejamentos territoriais, articulando o nível federal, com os 
estaduais através de Planos Plurianuais Territoriais. Esta é uma tentativa de vinculação da escala 
territorial com as outras. Registre-se, porém, que a fragilidade dos territórios e de suas 
representações sociais – os Colegiados Territoriais, na escala nacional, tenha levado o Governo 
a fazer tal articulação pelos Consórcios Públicos Municipais.
 
Fazendo uma junção sintética da dimensão da gestão social do desenvolvimento territorial em 
Dallabrida (2007b), têm-se as seguintes instâncias e condições: i) histórica (o desenvolvimento 
territorial resulta da ação organizada de determinados atores sociais que se constituem em 
cada momento histórico); ii) ocorrência de um bloco sócio-territorial (conformando este 
conjunto ativo da sociedade, com toda a sua diversidade, atuando em diversas redes, em 
con�ito ou em sinergia, que têm poder de hegemonizar ideologicamente o processo de 
desenvolvimento territorial); iii) exercício da governança territorial (capacidade de ação 
resultantes da organização dos atores conformantes do bloco sócio-territorial, visando gestar 
os assuntos públicos de interesse do território); iv) realização de pacto sócio-territorial ou 
concertação social (pactuações entre os projetos distintos no seio do bloco territorial, na 
conformação de planos de desenvolvimento territoriais).

[...] entende-se que processos de concertação social podem levar à constituição de pactos 
sócio-territoriais, ou seja, acordos ou ajustes entre os diferentes representantes de uma 
sociedade organizada territorialmente, na busca da de�nição de seu projeto de 

desenvolvimento futuro. Os aqui chamados de pactos sócio-territoriais, como acordos 
pactuados territorialmente, são constituintes dos planos de desenvolvimento 
local/regional/territorial de um determinado território ou região, construídos nos diferentes 
momentos de sua história. (DALLABRIDA, 2007b, p. 45).

Entende-se que estas categorias deste autor, baseadas em Gramsci, servem como modelos 
teóricos para a proposição de um entendimento mais adequado da realidade dinâmica dos 
territórios e das ações envolvidas no desenvolvimento/subdesenvolvimento dos mesmos, ao 
tempo em que podem ser utilizados para a organização de uma teoria do desenvolvimento 
territorial. A governança territorial resulta de um conjunto de fatores objetivos, históricos, 
envolvendo várias dimensões da realidade.
 
Dallabrida (2007b) formula questões referentes a tais processos de gestão do desenvolvimento 
territorial, que parecem ser úteis à experiência baiana: “Qual a possibilidade de 
operacionalização desta concepção teórica? Que estruturas de poder precisam estar à 
disposição da sociedade para a sua operacionalização?” (DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A última 
questão formulada pelo autor remete à experiência dos Coredes, no Rio Grande do Sul, mas 
pode ser reformulada em termos da experiência na Bahia, substituindo o sujeito COREDES por 
CODETER: “A estrutura legal e a prática” dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – 
CODETER/BA “oportunizam condições para a operacionalização desta concepção teórica?” 
(DALLABRIDA, 2007b, p. 45). A questão só poderá ser respondida com maior precisão, a partir 
de um estudo de caso, utilizando-se das categorias apresentada pelo autor.

Pode-se, no entanto, utilizá-los para uma análise parcial das condições baianas da ocorrência 
da abordagem territorial do desenvolvimento, é o que se exercita nesta dissertação, ao longo 
da análise dos espaços institucionais baianos e, ao �nal, com o balanço crítico da experiência. 


