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RESUMO 

 

 

A temática do desenvolvimento territorial despertou interesses de diferentes áreas do 

conhecimento. Torna-se necessário uma análise sobre a abordagem do desenvolvimento 

territorial no Brasil, que ganhou maior expressão no início do século XXI. A tese em tela tem 

como objetivo realizar reflexões em torno do processo de elaboração e implementação das 

ações territoriais para a promoção do desenvolvimento em áreas rurais. Retoma-se a discussão 

sobre a experiência do planejamento brasileiro, no intuito de compreender a construção de 

processos de mediação capazes de orientar e operacionalizar as políticas territoriais, visa 

encaminhar os interesses para a discussão sobre a problemática da governança. A pesquisa é 

de caráter exploratório-investigativo, aborda e pondera o desenvolvimento territorial por meio 

da análise, parti do levantamento e revisão bibliográfica referente à temática, e da análise de 

dados obtidos por meio de trabalho de campo, como as entrevistas dos principais atores 

sociais vinculados a entidades e membros de movimentos sociais que contribuem no processo 

de desenvolvimento territorial, tomando como parâmetro a instância principal: os Colegiados 

Territoriais Rurais. Reconhece-se que a participação da sociedade civil na elaboração das 

políticas públicas é significativa e propicia a transcendência de aparentes contradições de 

interesses e visões inerentes ao domínio público e privado, especialmente, quando se refere 

aos meios rurais, onde se procura aumentar a densidade de compromissos e de respostas. 

Trata-se de responder ao desafio do desenvolvimento territorial, face à dificuldade para 

constituir capacidade governativa de compromissos múltiplos no entrosamento estratégico. 

Refere-se ao reconhecimento da importância da participação e interação de diferentes atores 

sociais na tentativa de delinear caminhos para o desenvolvimento territorial. No âmbito da 

discussão do desenvolvimento territorial, o trabalho faz vínculo com as referências do debate 

sobre o meio rural em Portugal, em especial o contato com as Associações de 

Desenvolvimento Local de Portugal, embora se considere as significativas e notórias 

diferenças sobre a dimensão territorial e aos aspectos sócio-econômicos e ambientais 

existentes entre os dois países. O resultado da pesquisa evidencia que a política de 

desenvolvimento territorial rural no Brasil é um processo em construção que passa por 

dificuldades nos pilares de implantação e sustentação, dentre os quais se destaca a gestão 

social. Dados e análises realizadas revelam que ocorreu um processo de mudança na forma e 

nos desdobramentos das ações no meio rural, e que há avanços no sentido de inovações nos 

instrumentos de participação e de valorização das forças locais, como o ajuntamento de 

diferentes representações que são heterogêneas, mas buscam encontrar meios de reduzir as 

disparidades sociais no meio rural por meio da gestão, entretanto, ainda de forma frágil.    

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Território; Gestão Social; Espaço Rural e Governança. 
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ABSTRACT 

 

The theme of territorial development has attracted interests of different areas of knowledge. In 

this sense, it becomes necessary to think about the approach of territorial development in 

Brazil, which became wider at the beginning of the XXI century. This particular thesis aims to 

perform reflections on the process of preparing and implementing territorial actions to 

promote a development in rural areas; in this regard the discussion about the experience of 

Brazilian planning is recognized, and it is also aimed to understand the challenge of 

construction of mediation processes which are able to guide and operationalize territorial 

policies; it also aims to forward the interests for discussion that evidences the problematic of 

social management. The research has an exploratory and investigative character, performing 

an approach that ponders the territorial development through an analysis, from survey and 

literature review on the theme, and the analysis of data obtained through fieldwork, such as 

interviews with the main social actors bound to entities and members of social movements 

that contribute in the process of territorial development, taking as a parameter the main 

instance: the Rural Territorial Collegiate. It is acknowledged that the participation of civil 

society in the elaboration of public policies is significantly important, providing the 

transcendence of apparent contradictions of interests and visions inherent to public and 

private domain, particularly when referring to rural environments, in which an increasing on 

density of commitments and responses is aimed. It is to respond to the challenge of territorial 

development, in the face to the difficulty in forming government capacity of multiple 

commitments on strategic interplay of the actors. It refers to the recognition of the importance 

of the participation and interaction of different social actors in the attempt of delineating ways 

to territorial development. Also regarding to the discussion of territorial development, this job 

is linked to the references of the discussion about the rural environment in Portugal, especially 

the discussion of governance, through contact with Portugal Local Development Associations, 

although it is considered the significant and notable differences regarding to the territorial 

dimension and the socio-economic and environmental issues between these two countries. As 

a result of the research, it is evidenced that the Rural Development Policy in Brazil is a 

process in construction that still goes through difficulties regarding to its supporting pillars 

among which is called attention to social management; the data and conducted analysis reveal 

that there was a process of change in the manner and consequences of action planning in 

rural environment, and also reveal that there is an advance regarding to the innovation in the 

instruments of participation and valuing of local forces, from the point of view of the 

togetherness of different representations that are heterogeneous. And therefore, they try to 

find the ways to reduce social disparities in rural environment, through management, but still 

in a fragile way. 

 

Keywords: Development; Territory; Social Management; Rural Environment is Governance 
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INTRODUÇÃO 

 

No propósito de compreender a emergente discussão do desenvolvimento no contexto 

das políticas públicas de desenvolvimento territorial em áreas rurais, o presente estudo 

considera a importância do Território e suas diferentes abordagens dentro da ciência 

geográfica e em outras áreas do conhecimento. Entende-se que a discussão não se encontra 

limitada à análise acadêmica, mas ganha e ocupa espaço nas esferas políticas, econômicas e 

administrativas, ou seja, institucional. 

 O momento é de intenso debate e valorização do “território” como marco genético 

para ações institucionais. Por isso, empreende-se neste trabalho a apresentação do conceito de 

território através das contribuições da ciência geográfica em diferentes momentos, destacando 

os mais recentes. A partir de 1970, estas contribuições estão acompanhadas das abordagens 

sobre questões sociais, reprodução do capital, da questão das desigualdades sociais e 

geopolíticas. (SAQUET, 2010, p. 53). 

Raffestein (1993), para entender o território, busca associá-lo às relações de poder. O 

que tem relevante importância neste trabalho, onde o território é entendido por meio de várias 

dimensões, e se constituí mediante as relações sociais, logo, relações de poder estabelecidas 

na sua própria construção. 

Nos últimos anos, a retomada do conceito de território foi tarefa da geografia, e 

acrescida às demais ciências sociais e instituições que se dedicam ao planejamento. Rafael 

Echeverri Perico (2010) diz que: um território, uma região, é uma construção social. Na 

mesma linha de pensamento, Araujo (2010, p.37) aponta: “cada território tem sua história, 

abriga pessoas que ali construíram alguma coisa em comum”.  Essa linha de pensamento 

direciona para a abordagem a partir do território, denominada de abordagem territorial. 

Neste trabalho, o território é compreendido a partir das relações construídas nele, 

numa perspectiva de análise que tem como foco a abordagem territorial sob o prisma do 

desenvolvimento rural no Brasil, a partir da década de 1990, especialmente no Nordeste. 

 Como propósito do trabalho, o texto considera questões referentes às concepções de 

desenvolvimento, e supera a discussão sobre centralidade restrita aos aspectos econômicos e 

políticos. Engloba o desenvolvimento a partir de uma visão multifocal para integrar a 

preocupação com os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Nesta tentativa apoia-se na 

contribuição de Amartya Sen, que percebe o desenvolvimento como liberdade:  
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O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhoria da 

vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades 

que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais 

desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais 

completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em 

que vivemos e influenciando esse mundo. (SEN, 2000, p. 29). 

 

A opção da temática de estudo considera a relevância das políticas de 

desenvolvimento territorial que visam intervir e/ou contribuir com ações que estão 

direcionadas para os espaços rurais, no território brasileiro. Fato que remete à discussão do 

desenvolvimento rural, pois, embora tenha recebido maior atenção nas últimas décadas, não 

apenas no Brasil, também não é um tema de debate recente. A abordagem sobre o 

desenvolvimento rural concentrava-se nas ações intervencionistas do Estado sobre o meio 

rural, de caráter centralizado e normativo (SCHNEIDER, 2010). 

No entanto, esse pensamento não se restringe à compreensão, pois se acrescenta a 

discussão de um novo rural, dinâmico e até inovador. O caso rural brasileiro está evidenciado 

nas análises de autores como, Graziano da Silva (2001) e Graziano da Silva, Del Grossi e 

Campanhola (2002). 

Schneider (2010) aborda a discussão, da emergência das teses ligadas ao 

desenvolvimento rural em quatro prismas analíticos, a exemplo dessa questão do novo rural, 

mas, também, do papel das instituições, inovação e sustentabilidade, da “força da tradição” e 

dos limites históricos do desenvolvimento rural, além da abordagem dos sistemas 

agroalimentares. O autor estabelece o corte temporal “a partir da década de 1990”, como um 

novo cenário para situar o desenvolvimento rural no Brasil, isso levando em conta a 

constituição de um novo ordenamento jurídico e da inserção do Estado em novas políticas 

públicas voltadas para o rural; ao lado também de um maior dinamismo dos movimentos 

sociais e das entidades da sociedade civil organizada vinculadas ao campo, que pressionam o 

estado para a construção de uma agenda de ações para o rural brasileiro. 

Ocorre uma inserção da abordagem territorial ao debate do desenvolvimento rural já 

existente que, no Brasil, se consolida em especial nos últimos dez anos, período em que 

evidencia registros de significativas mudanças. Um marco deste período ocorre a partir de 

2003, no contexto do governo Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntura no qual se observa a 

concretização de eventos direcionados ao espaço rural de maneira mais efetiva, que se pode 

entender como intervenção institucional no espaço rural.  Concretamente, verifica-se o 

exemplo da re-organização do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e da criação 

da Secretária de Desenvolvimento Territorial – SDT. Tais eventos institucionais apresentam-
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se como sinal de aprofundamento do debate sobre a questão, bem como, da importante ação 

com respeito à valorização do espaço rural brasileiro e do papel dos sujeitos que constituem 

este espaço, especialmente no lócus social da agricultura familiar.  

Neste texto, a agricultura familiar é concebida sob inspiração da conceituação de 

Abramovay (1993), pela presença da pequena propriedade, evidentemente, considerando a 

diversidade da agricultura familiar no Brasil, muitas vezes não associadas estritamente à 

pequena produção (como no Sul do Brasil) ou ausência da capacidade de gestão pela falta do 

espírito empreendedor (no Nordeste), mas que prevalece em todos eles o trabalho familiar, 

quase sempre inexistindo efetivamente o trabalho assalariado. Essa categoria social tornou 

importante foco das experiências de intervenções, das políticas de desenvolvimento voltadas 

para o campo nos últimos anos.  

À medida que são apontados os elos necessários na construção da pesquisa, elucida 

seus objetivos que se delineiam em discutir e analisar o desenvolvimento territorial no âmbito 

do espaço rural, sob o prisma da gestão social que se engendra em um contexto de 

descentralização e governança. Neste viés os espaços constituídos em que os desdobramentos 

das políticas se materializam, a exemplos dos Colegiados
1
 Territoriais, tornaram-se elementos 

relevantes no direcionamento deste trabalho.           

 A elaboração e a implementação de ações de intervenção do Estado ou das agências de 

desenvolvimento que visam enfrentar ou reagir aos grandes desafios e problemas econômicos, 

sociais e ambientais que se apresentam ao longo da história, principalmente nos eventos mais 

recentes.  

Os problemas norteadores na construção da pesquisa estão sedimentados nos 

questionamentos: De que maneira a política de desenvolvimento territorial se consolida em 

áreas rurais? Como ocorrem os seus desdobramentos nas esferas e/ou representação do poder? 

E avança no desafio de identificar os pilares que orientam a gestão social do desenvolvimento 

no espaço rural. 

A tese constitui na constatação de que a política de desenvolvimento territorial no 

Brasil não se configura como um milagre
2
, ou desfecho pronto que tem como resultado a 

solução dos problemas estruturais conhecidos no espaço rural brasileiro. O presente estudo ao 

                                                 
1
 Os colegiados territoriais são espaços públicos de caráter territorial e participativo que se consolidam no âmbito 

da gestão social dos territórios rurais. Estes espaços “oportunizam o diálogo, a negociação, a aprendizagem, a 

transparência e a democracia necessária à construção de um ambiente favorável à integração e ao 

estabelecimento de consensos, de acordos, ações e compromissos coletivos fundamentais ao processo de 

desenvolvimento” (BRASIL, 2009:4). 
2
 Expressão utilizada pela autora para indicar a resolução de problemas sociais, econômicos, políticos e 

ambientais presentes na realidade do Brasil. 
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investigar as mudanças recentes remete à corriqueira reflexão a respeito do passado, em que 

as questões de ordem estrutural no Brasil apresentam significativo peso para o presente, pois 

mantêm marcas fixas ao longo do processo histórico, apresentadas de forma mais significativa 

no Nordeste. 

O Brasil vivencia dificuldades estruturais em superar as vetustas desigualdades 

sociais, o Nordeste em particular, ainda nos dias atuais, tem como desafio o enfrentamento de 

problemas que dizem respeito à efetiva distribuição de renda, da valorização do local; e o que 

parece mais complicado, a ausência de iniciativas para o levantamento das possibilidades de 

criar alternativas de superação dessas dificuldades. Isso em função de operar mudanças 

visando superar o persistente atraso econômico, compreendendo a ausência ou a má 

elaboração e execução das políticas públicas, características muito presentes na região que 

também recebeu o rótulo do “fracasso”, atribuído à população nordestina e, em especial, ao 

pequeno agricultor que se encontra em áreas rurais, entendidas também por muito tempo 

como áreas de atraso econômico e social. 

Decorrente deste contexto somado com as recentes alterações processadas no espaço 

rural, enfatizando o Nordeste, é fundamental analisar as experiências disponíveis para a 

investigação científica. Desta forma, o estudo não pretende apresentar a política de 

desenvolvimento territorial no espaço rural como uma mudança eficaz e instantânea, pois a 

intervenção no espaço rural não é o mesmo que transformação imediata. Embora os dados 

revelem alterações como redução dos índices de pobreza no espaço rural brasileiro nos 

últimos dez anos, tem-se consciência de que a política, a qual se refere, é de longo prazo. 

Entende-se que as propostas e ações em execução denominadas de intervenção no 

espaço rural configuram como processo. Desenvolveu-se a investigação na tentativa de 

compreender o processo, seus pilares e elementos nele envolvidos. E ainda, buscou-se traçar 

uma discussão acreditando que este processo de alteração do espaço rural se concretiza de 

diferentes maneiras ou singularidades no território brasileiro. 

É evidente, que neste cerne está presente e exerce influência o aspecto da diversidade, 

característica marcante do território brasileiro. Daí o entendimento de que esta diversidade é 

uma determinante direta na diferenciação de como tal processo se materializa no território. 

Pode-se chegar a essa compreensão através da leitura dos estudos realizados por 

pesquisadores de todo o país, do diálogo estabelecido nos eventos científicos e de maneira 

empírica no acompanhamento das experiências desenvolvidas no Território do Agreste de 

Alagoas. 
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Ao assumir que a política de desenvolvimento territorial apresenta formas e 

desdobramentos singulares, acredita-se que tais diferenças estão relacionadas às 

particularidades de cada território. No entanto, outro ponto de vista torna-se pertinente, a 

compreensão de que os desdobramentos também estão vinculados à solidez dos seus pilares. 

Trata-se de buscar os pontos que no desenrolar da política exercem papel determinante. Neste 

conjunto foram eleitas a gestão social e a governança como fundamentais e, 

consequentemente, se configuram como relevante foco da presente análise. 

O debate acerca do entendimento de governança neste trabalho está pautado na boa 

governança e não apenas na forma de fazer-se um bom governo, segundo Leite in: Moreira e 

Bruno (2010, p. 108). Nesta compreensão, a governança está ligada ao processo de 

descentralização e desconcentração que, em síntese, é uma inovação administrativa. Destaca-

se também, conforme aponta Leite (idem) que de forma gradativa há uma emergente 

construção de espaços para diálogos e discussões, em que é possível fazer uma reflexão da 

governança, espaços que o autor entende como as novas arenas. Estas arenas são 

representadas pelos fóruns, colegiados territoriais e outros espaços em que estejam presentes 

interesses, demandas e força da mediação. Leite também entende que estes espaços são, de 

fato, arenas de disputa e conflitos, neste trabalho denominado de campos de forças. Claro! 

Não se trata da teoria do campo de forças da física; refere-se ao espaço em que há uma ação 

de mediação, de gestão em que há situações que demandam discussão, ponderação e definição 

das prioridades.  

Elucida Abramovay (2000), que entender a dinâmica dos territórios e da sua gestão, 

consiste em ampliar o entendimento sobre conhecer seus atores, suas organizações, o alcance 

e os limites das práticas. É neste sentido que, enquanto um dos pilares do processo, a 

governança é vista como desafio do desenvolvimento territorial em áreas rurais. 

Considerando as inúmeras e crescentes discussões teóricas emergentes sobre o 

desenvolvimento territorial rural e as transformações econômicas, políticas e sociais que 

acontecem no Brasil desde os anos 1990; foi realizada uma análise do processo recente de 

intervenções estatais no espaço rural por meio de políticas públicas de desenvolvimento 

territorial. A investigação avança na discussão ao inserir a análise da gestão social como um 

desafio, processo de mediação capaz de movimentar e orientar as políticas. A gestão 

encaminha diferentes interesses e compõe um pilar que sustenta e direciona a concretização 

das ações para o desenvolvimento territorial no meio rural. Este ponto é abordado na pesquisa 

a partir da observação das realidades territoriais no Brasil e em especial do Nordeste, ao 
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apresentar os retratos do Território Rural do Agreste de Alagoas, por meio do 

acompanhamento das ações no território e das atividades do seu Colegiado Territorial.  

Na trajetória de desenvolvimento deste trabalho foi possível seguir a realização das 

atividades previstas na execução da pesquisa aprovada a partir do Edital 05/2009/MDA/CNPq 

– Gestão de Territórios Rurais, sob a responsabilidade do Grupo de Pesquisa Transformações 

no Mundo Rural (NPGEO/UFS), no Território do Agreste de Alagoas. O referido edital 

previa a constituição de Células em diferentes partes do Brasil para Acompanhamento e 

Gestão dos Territórios, além da realização de ciclos de pesquisa de campo. Os dados 

utilizados são procedentes dessa atividade, formando um rico banco de dados, agora 

disponíveis no Sistema de Gestão Estratégica – SGE do MDA. 

As experiências no Agreste de Alagoas foram analisadas por meio da aproximação 

com o colegiado, personificadas nas associações, sindicatos, entidades e outros. As 

informações são resultantes do trabalho de campo e da participação nas atividades 

desenvolvidas pela Célula de Acompanhamento e Informação – CAI.  

Frente à dimensão do estudo, a proposta foi também compreender as experiências que 

conduziram a discussão do desenvolvimento rural e a abordagem territorial, tornando-se 

necessário dialogar com outras realidades não apenas do Brasil. Visto que, as políticas 

voltadas para o Desenvolvimento Territorial no Brasil têm inspiração nas políticas 

implementadas na Europa. A aproximação com a experiência de Portugal tornou importante 

referência para subsidiar este estudo. 

Por estas razões foram desenvolvidas iniciativas de estudos sobre o meio rural em 

Portugal. Mas, o diálogo entre estas duas realidades não constitui o ponto central da tese, vem 

no propósito de enriquecer as análises. Ressaltando que tratar-se de duas realidades distintas 

nas dimensões sociais, históricas, geográficas e econômicas. No entanto, as duas realidades 

aparecem nas análises que apresentam o Desenvolvimento Territorial como um complexo 

processo. 

O processo de desenvolvimento dos territórios rurais acontece por meio da chamada 

descentralização, a possibilidade e a obrigatoriedade em englobar no contexto das discussões 

diferentes mecanismos com o objetivo de assegurar a participação. Em síntese, os atores têm 

garantido espaços de debate nestas arenas para emitir opinião, anseios e proposições. Por 

meio de atribuições, desenha-se um quadro de possibilidades e limitações conduzido pelo 

acúmulo de experiências, iniciativas e interesses. Em que fatores de ordem política, 

econômica, ambiental, social dentre outros ganham ou perdem no desfecho do gerenciamento, 
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condução e equilíbrio nas instituições de representação no âmbito do pensar e agir no 

território. 

Da mesma forma está pautada a compreensão da gestão social para a SDT, 

considerada fundamental no processo de desenvolvimento rural e na abordagem territorial ao 

apontar a gestão como um processo em que é necessário gerir, redefinir formas de 

organização, promover a participação social para a ampliação da capacidade de organização 

do Território, conforme: (Guia para o Planejamento, MDA/SDT, 2005a). 

Insere-se neste quadro o reconhecimento do papel dos atores sociais enquanto agentes 

ativos no processo de constituição da participação social e da gestão. 

A expressão atores é utilizada com o propósito de indicar aquele que, de acordo o documento 

de Estratégia Metodológica da DTPN
3
 é: 

 

Agente concreto, localizado em um determinado contexto. Trata-se de 

qualquer indivíduo ou grupo social/institucional, interessado no 

desenvolvimento de um território. Os atores podem ser vislumbrados como 

as partes que serão, direta ou indiretamente, positiva ou negativamente, 

afetadas pelas decisões adotadas. Isto inclui aqueles que, eventualmente, 

podem influenciar tais decisões, assim como aqueles que gostariam de 

influenciá-las. (FAO, 2005, p. 31-32). 

 

É traço marcante nesta contenda a descentralização apoiada na contribuição de Marta 

T. S. Arretche (1999), ao indicar que esta é a condição para o rompimento com as estruturas 

políticas tradicionais, havendo uma transferência da esfera decisória, reduzindo drasticamente 

as atribuições do governo central na gestão das políticas públicas. Destarte constituiu-se o 

debate dos anos 1980 sobre a descentralização, que se prolonga e consolida nos anos 1990, 

período em que o governo federal delega aos estados e municípios grande parte das funções 

de gestão das políticas. 

A partir deste aspecto, com foco na descentralização, e considerando como alvo a 

gestão das políticas, observa-se, que a gestão, antes dos anos 80, se apresentava centralizada 

de acordo com o Estado vigente, em especial no período do ciclo militar, para o qual os 

estados e municípios eram agentes da expansão do Estado e da execução local de políticas 

centralmente formuladas. 

Essa proposição reforça a discussão a respeito da constituição da gestão social como 

pilar na construção do desenvolvimento territorial em áreas rurais. Visto que, a abrangência e 

o alcance das políticas não estão limitadas ao setorial, mas comporta um espaço de maior 

                                                 
3
 Desenvolvimento Territorial Participativo e Negociado de Junho de 2005. 
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dimensão, mais complexo. É indispensável constituir um processo de gestão para 

envolvimento dos atores e/ou representação envolvida no processo. Nessa perspectiva 

evidencia-se a relevância da pesquisa na busca das respostas a respeito das limitações e 

avanços presentes em todo esse processo. 

Severino (2007, p.100) define método como “um percurso constituído por uma série 

de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem ao cientista descobrir as 

relações causais constantes que existem entre os fenômenos”. Este conceito definiu o percurso 

deste trabalho.  

Foram definidos os momentos para aproximação da temática norteadora da pesquisa 

como a busca pela produção já existente. Nesta direção está presente a indicação de 

compreender o fenômeno estudado numa dimensão total e particular, o que é bastante 

complexo. Primeiro, porque ainda não se observou o desfecho final, em seguida vê-se que o 

mesmo não se caracteriza por ser algo pontual, e num terceiro momento devido aos elementos 

envolvidos na dinâmica, bem como as diversas concepções presentes na composição final. 

Apresentado o desafio, os ciclos da pesquisa foram construídos em especial com a 

preocupação em encontrar respostas na teoria e na realidade. Sendo assim, o desenrolar do 

trabalho pode ser desenhado no formato de uma circunferência, por meio de um constante 

movimento de avançar, recuar e retomar aos pontos da análise na procura de elementos que  

pudessem subsidiar o trabalho.  

Priorizou-se a preocupação e importância da pesquisa, corroborando com o 

pensamento de Almeida Júnior (2011, p. 122) ao reafirmar a importância do trabalho do 

pesquisador e suas contribuições para o conhecimento e reflexões sobre a realidade. Por este 

motivo, a pesquisa é tratada como sinônimo de procura sistemática ou de busca de uma 

informação qualquer. Informações que tenham valor na construção do pensamento e da 

reflexão sobre o contexto rural brasileiro.  

Todo o processo de elaboração da tese foi marcado pela procura de informações sobre 

o tema da investigação, neste propósito realizou-se sempre a pesquisa bibliográfica, em 

particular nas contribuições no âmbito da Ciência Geográfica, bem como em outras áreas do 

conhecimento como a Sociologia, Economia e outras. Valorizando as diversas contribuições 

de autores brasileiros, portugueses e de demais nacionalidades, numa perspectiva crítica, em 

que se buscou a partir do contato com os dados empíricos estabelecer uma relação com a 

teoria. 

Com base nestas considerações, ressaltam-se as contribuições de Minayo (1994, p. 16) 

ao apontar a importância e os desafios da pesquisa social, decorrente da sua singular 
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característica de não ser exata, e nem sempre, ou raramente permitir a aplicação de modelos 

ou fórmulas que facilitem a conclusão precisa. A autora apresenta a relação e abrangência das 

concepções sobre teoria e metodologia e suas considerações sobre a pesquisa. 

 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 

teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática.” (MINAYO, 1994, p. 17). 

 

Logo, o esforço e a preocupação em descobrir ou apresentar explicações, elementos 

fundamentais na pesquisa segundo Lakatos, (2011, p. 46) está presente na humanidade desde 

os primórdios e permanece latente na atualidade. O conhecimento e a compreensão dos 

processos e fenômenos movimentam e refazem o trajeto da humanidade e da elaboração da 

consciência e percepção de si mesma. A motivação em compreender e questionar a realidade 

resultou na constituição de um quadro de arcabouço teórico com os valiosos contributos, 

concepções e vertentes de autores sobre a temática estudada.  

Poder-se-iam listar dezenas de contribuições teóricas que apresentam posicionamentos 

diferentes, não desmerecendo todas as contribuições já construídas. Mas, com o objetivo de 

facilitar a compreensão daquelas que exerceram maiores influências na composição deste 

trabalho, procurou-se evidenciar algumas dessas: Abramovay (2000), Andrade (2005), Araujo 

(2000), Delgado e Leite (2008), Escobar (2000), Favareto (2006), Furtado (1983), Pires et al 

(2011), Haesbaert (2002), L. Santos (2009), Lopes e Costa (2009, 2006), Moreno (2007), 

Ortega (2008), Raffestin, (1993), Saquet (2010), Schneider (2004) e Sen (2000). 

 

Quadro – Principais Vertentes Teóricas da Análise 
 

EIXO DE 

ANÁLISE 

AUTORES E 

OBRAS 

VERTENTE TEÓRICA 

 

APLICAÇÃO NA 

PESQUISA 

 

 

 

 

 

Território 

 

Raffestin (1993) 

Haesbaert (2002) 

Saquet (2010) 

Contribuição na discussão 

de Território associado ao 

poder e as relações sociais. 

“O território (...) é a cena 

do poder e o lugar de todas 

as relações.” (Raffestin, 

1993, p.58) 

Análise do território por 

meio da diversidade e dos 

O entendimento do 

Território pelas suas 

relações de poder. 

Compreensão do Território 

como categoria de análise 

fundante na Ciência 

Geográfica e essencial na 

discussão do 

desenvolvimento na 
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aspectos políticos, 

econômicos e culturais. 

perspectiva territorial. 

 

 

 

Desenvolvimento 

 

Furtado (1983) 

Favareto (2006) 

Sen (2000) 

Discussão da Teoria e 

Política do 

Desenvolvimento. 

Contribuições para novas 

perspectivas na abordagem 

da categoria 

desenvolvimento em suas 

diferentes dimensões. 

A reflexão do 

desenvolvimento acerca 

dos seus aspectos 

econômicos e a retomada 

do desenvolvimento por 

meio da ampliação da sua 

compreensão e da discussão 

a partir de uma visão de 

dimensões, política, social, 

econômica e ambiental. 
 

 

 

 

Planejamento 

 

Araujo (2000) 

Escobar (2000) 

Discussão do planejamento 

como instrumento e avanço 

na constituição da relação 

existente entre necessidades 

e planejamento, ação e 

alteração do planejamento 

em especial no Nordeste. 
 

Planejamento e a sua 

utilização enquanto 

instrumento de orientação 

das ações de intervenção no 

espaço. 

 

 

Políticas Públicas 

no Brasil 

 

Araujo (2000) 

 

 

Iniciativas do poder público 

frente às situações e 

problemas, por meio de 

intervenções em que 

estejam envolvidos 

diferentes atores sociais. 

Atende a preocupação com 

as diversidades e diferenças 

frente a um processo de 

reconhecimento da 

possibilidade de intervir, 

modificar e até refazer a 

sociedade. 
 

 

 

Desenvolvimento 

Rural e a 

Abordagem 

Territorial 

Abramovay 

(2000) 

Schneider (2004) 

Ortega (2008) 

A concepção de 

desenvolvimento rural é 

apresentada a partir de uma 

nova perspectiva em que 

estão associadas à 

discussão de participação, 

gestão e relações sociais e 

de poder. 
 

Pensar o desenvolvimento 

com foco no espaço rural, 

este enquanto espaço plural 

e importante na discussão 

do desenvolvimento, de 

maneira especial no Brasil. 

Desenvolvimento 

Territorial Rural 

em Portugal 

(Programa 

LEADER) 

Moreno (2007) Estudos sobre o 

Desenvolvimento 

Territorial em meio rural, 

contributos na análise do 

Programa LEADER em 

Portugal. 

Reflexão sobre o 

Desenvolvimento 

Territorial no Brasil e em 

Portugal, pontos de 

conexões e divergências. 
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Gestão Social 

Delgado e Leite 

(2008) 

Apresentação das 

potencialidades de 

renovação por meio da 

participação de diferentes 

atores nos processos de 

decisão. 

 Análise da Gestão Social 

como pilar da Política de 

Desenvolvimento 

Territorial. 

 

 

 

 

 

Governança 

Pires et al (2011) Discussão da governança 

no âmbito territorial. (...) 

“como processo 

institucional-organizacional 

de construção de uma 

estratégia, para 

compatibilizar os diferentes 

modos...” Pires et al (2011, 

p. 36) 

Compreensão da 

importância da Governança 

no contexto da articulação e 

no processo de 

descentralização. 

 

 

Nordeste 

Andrade (2005) Apresentação e discussão 

da região Nordeste nos seus 

diferentes aspectos: 

ambientais, sociais, 

políticos e econômicos. 

 

Exposição do Nordeste 

como fontes do estudo das 

experiências das políticas 

voltadas para o 

desenvolvimento. 

 

 

Território do 

Agreste de 

Alagoas 

Lopes e Costa 

(2009) 

L. Santos (2009) 

Estudo sobre as 

contradições, avanços e 

desafios na constituição do 

Território do Agreste de 

Alagoas. 

Inserção das experiências 

do Território do Agreste de 

Alagoas como foco da 

análise da Gestão Social 

dos Territórios Rurais. 

Organização: Fernanda Alcantara, 2012. 

 

Pode-se afirmar que a literatura, em certa medida, desperta para uma relação que 

entrelaça a teoria e as alterações e transformações que se processam na realidade. Cabe 

salientar que apresenta uma dimensão das discussões e das abordagens anteriores e atuais no 

propósito de manter viva a reflexão e a realização da crítica. 

Efetivou-se em intenso trabalho de campo por meio de diálogos, aplicação de 

questionários, observações, participação em eventos promovidos no Território do Agreste de 

Alagoas, anotações, eventos científicos, experiências permutadas com investigadores de 

diversas regiões do Brasil, diálogo com pesquisadores e membros de agência de 

desenvolvimento em Portugal, que tratam e tem interesse na temática.  

O modo como a pesquisa se encontra organizada reflete as estratégias de planejamento 

utilizadas na construção da mesma, que tem como referência a análise do espaço nordestino e, 
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em particular, o território do Agreste de Alagoas, composto por dezenove municípios: 

Arapiraca, Campo Alegre, Campo Grande, Craíbas, Coité do Nóia, Estrela de Alagoas, Feira 

Grande, Girau do Ponciano, Igací, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho 

D‟Água Grande, Palmeira dos Índios, São Sebastião, Taquarana, Traipu, Teotônio Vilela, 

Tanque D‟arca. (figura 01). 

 

Figura 01 – Localização da Área de Estudo – Território do Agreste de Alagoas 

 

 

A escolha do Território do Agreste de Alagoas, como retrato da política de 

desenvolvimento territorial rural no contexto brasileiro, teve como ponto inicial o 

35

Brasil

Base Cartográfica: IBGE, 2007.
Base Territorial: SDT/MDA, 2012.
Elaborado por: Fernanda V. Alcantara/
Rafael C. Santos, 2013.

Alagoas

Território do Agreste 
de Alagoas
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desenvolvimento do trabalho conjunto com a Célula de Acompanhamento e Informação – 

CAI. A mesma pode ser compreendida como um mecanismo de aproximação das Instituições 

de Ensino Superior com a realidade dos Territórios Rurais do Brasil. Assim, adveio uma 

aproximação do Grupo de Pesquisa Transformações no Mundo Rural e da Pós-Graduação em 

Geografia – NPGEO/UFS, que desenvolve estudos e pesquisas sobre o mundo rural e 

questões relacionadas à Organização do Espaço Agrário. Tal junção de interesses e forças 

conduziu a uma inquietação em enriquecer tal experiência com o aprofundamento no estudo 

das informações que revelaram novos temas geradores no espaço rural. 

Esta forma de aproximação sinaliza para a necessária aproximação das instituições de 

ensino à realidade, ainda que não seja a maneira completa de vincular as discussões teóricas 

com as experiências. Em especial, quando se vivencia momentos de interessantes alterações 

no contexto social local e global, e neste contexto entende-se que Territorio y Universidad: 

simbiosis necesaria. Donde se retira nas palavras de Guerrero: 

 

Las funiones básicas de la Universidad son la educación, l investigación y el 

ropio sevicio a la comunidade (cometido cívico); mientras que las claves del 

desarrollo territorial son la innovación, la aptitudes, y la cohesión cultural y 

comunitária. Para que lá Universidad sirva mejor e los territórios se necessita 

acercar esta tare de forma consistente y sistemática estableciendo 

mecanismos permanentes que reduzcanla distancia entre Universidad y 

Territorio(...). (GUERRERO et al. 2009, p. 39). 

 

Há muito a ser realizado, pois as alternativas existentes são insuficientes, mesmo que 

essa aproximação se consolide em algumas esferas por meio de editais, estágios, produção de 

trabalhos na busca final da melhoria da qualidade de ensino e da pesquisa. A compressão das 

propostas de intervenção são frequentes no cotidiano do brasileiro e a universidade poderá 

contribuir nesse processo. Estes são aspectos também considerados na pesquisa ao trazer o 

debate da gestão, pois exercem influência na construção e sustentação desta.  

Dentro da lógica do planejamento da pesquisa, a inquietação em associar teoria e 

prática foi perseguida através do acompanhamento do Território de Alagoas nos últimos 

quatro anos, servindo como laboratório social no qual os atores sociais decidem demandas 

criadas e discutidas por eles mesmos. 

 A partir de 2010, a experiência em campo tornou-se um constante laboratório. Foi 

possível participar das atividades promovidas no território, acompanhar os avanços, desafios e 

aproximar das representações da realidade que compõe este novo momento do cenário rural 

brasileiro, a partir da figura da institucionalidade da gestão social do território.  
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Na execução do trabalho de campo foram realizadas diversas atividades como: visita a 

todos os municípios que compõem o Território do Agreste de Alagoas, levantamento de 

dados, realização de diálogos e entrevistas
4
, participação nas reuniões do colegiado, 

aproximação com os atores sociais, produção de registros fotográficos e o acesso a 

documentos institucionais.   

Todas as etapas da pesquisa ocorreram concomitantemente com o trabalho 

desenvolvido pela Célula. Cujo objetivo primordial é monitorar e avaliar os resultados do 

Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PDSTR no Território 

Rural do Agreste de Alagoas, no período 2010 – 2013. Apresenta metodologia fundamentada 

no acompanhamento do perfil do território, das ações e forças representativas; através de 

instrumentos como observação, presença em reuniões, aplicação de questionários 

encaminhados pelo MDA/SDT; elaboração de relatórios com o propósito de medir, avaliar e 

acompanhar as alterações no território.  

A metodologia de acompanhamento das atividades está fundamentada em cinco 

componentes principais: território, atores sociais, planos, projetos e institucionalidade do 

Colegiado.  

Sobre o trabalho, a aplicação de questionários
5
, procurou reunir informações com 

diferentes aspectos que emergem no território e em particular nas suas representações e 

articulação de forças. Assim, quando direcionados aos aspectos mais gerais do território para 

obter informações sobre seu perfil social, econômico, ambiental e político, e logo do seu 

Índice de Condições de Vida – ICV (Q4)
6
. A metodologia empregada consta da indicação de 

uma amostra representativa para cada município que compõe o território. 

Nesta etapa foram visitadas famílias nas comunidades rurais, perfazendo um número 

maior que duzentos e cinquenta famílias inqueridas em diferentes municípios, os dados foram 

associados a outros indicadores, como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, com o objetivo de traçar um quadro real do território. A amostra do ICV foi 

padronizada para dez municípios, aplicando-se dez questionários em cada um deles e sob uma 

“zona censitária” definida pela SDT/MDA através das cartas do IBGE. Foram os seguintes os 

municípios em que os questionários foram aplicados: Arapiraca, Palmeira dos Índios, Igaci, 

                                                 
4
 Os roteiros de todas as entrevistas realizadas encontram-se no apêndice. 

5
 Todos os questionários utilizados para levantamento de dados e acompanhamento da gestão do Território Rural 

do Agreste de Alagoas estão em anexo. 
6
Numeração para identificação dos questionários elaborados pela SDT/MDA aplicados junto à Célula de 

Acompanhamento e Gestão, com apoio do GEPRU. 
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Estrela de Alagoas, Limoeiro de Anadia, Junqueiro, São Sebastião, Traipu, Girau do Ponciano 

e Feira Grande. 

Os questionários de acompanhamento e ações na instância coletiva do colegiado foram 

aplicados entre os membros, a metodologia foi rigorosa, pois propõe uma consulta a todos os 

membros. Quanto aos segmentos que compõe o território, todos foram alvos da pesquisa. No 

momento da aplicação dos questionários, trinta e oito componentes do Colegiado foram 

inquiridos, aproveitando-se principalmente das reuniões realizadas na primeira quinzena de 

julho de 2011. 

O quadro que revela as Capacidades Institucionais (Q1) e a constituição da Identidade 

Territorial (Q2) foram aplicados sob o olhar dos membros do Colegiado, com o objetivo 

colher informações sobre o Acompanhamento e Gestão dos Colegiados Territoriais – Gestão 

dos Colegiados Territoriais (Q3). Quanto às ações, resultados e encaminhamentos a 

verificação ocorre por meio dos instrumentos encontrados no questionário da Avaliação de 

Projetos (Q5), este questionário foi aplicado entre os três segmentos: um membro do 

colegiado, um membro do poder público (geralmente representante da prefeitura municipal) e 

um membro da comunidade beneficiária dessas ações. As informações sobre o monitoramento 

dos projetos (Q6) foram obtidas com os assessores técnicos do território e do MDA de 

Alagoas. 

Foi possível avaliar os avanços e identificar principais entraves no Território e no 

Colegiado Territorial através da sistematização observada nos relatórios e a disponibilização 

dos dados referentes aos territórios brasileiros, no site do MDA/ SDT por meio do Sistema de 

Gestão Estratégica – SGE. 

Na segunda fase da pesquisa, a metodologia prevê a retomada da avaliação dos 

aspectos já investigados, com a indicação de um aprofundamento sobre o ICV, por meio da 

adesão de dados que envolvam aspectos sociais, econômicos e outros. Adquiridos mediante 

consulta aos dados já elaborados pelas diversas instituições de pesquisa, juntamente com a 

indicação da aplicação de novos questionários, para coleta de informações sobre Capacidades 

Institucionais (Q11).Além disso, são retomadas as informações sobre o Índice de Gestão 

Social (Q12). O acesso a todo esse conjunto de informações, foi possível por meio da 

elaboração de um calendário de atividades em consonância com o calendário de atividades da 

Célula.  

É necessário acrescentar que a CAI desenvolveu atividades voltadas para o campo da 

extensão, com o objetivo de promover a socialização das informações no colegiado e realizar 

eventos para oportunizar a discussão da questão territorial. Nos registros destas atividades está 
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o momento inicial do acompanhamento: a instalação da sede da Célula em Arapiraca, e 

reunião com os membros do Colegiado de Desenvolvimento Territorial – CODETER para 

constituição do seu regimento, conforme figura abaixo. 

 

Figura 02 – Instalação da Célula de Acompanhamento e Gestão em Arapiraca – AL 

 
                   Fonte: Fernanda Alcantara, agosto de 2010. 

 

As atividades de extensão foi realizado um colóquio, na Universidade Federal de 

Sergipe, com os principais membros do colegiado, que foram convidados para discutir as 

experiências vivenciadas no território. 

O diálogo com os membros do colegiado e agricultores familiares foi primordial para 

o funcionamento e andamento da CAI. Característica notória nos eventos do CODETER – 

Território do Agreste de Alagoas, nas discussões de temas específicos e, também, na 

apresentação das demandas e proposição de alternativas pelas denominadas Câmaras 

Temáticas
7
, no caso do Agreste de Alagoas existem: as câmaras da Educação, da Juventude, 

da Comercialização e, do Gênero e Etnia.  

Devido ao desafio da pesquisa, foi feita a combinação de uma leitura plural da 

diversidade de elementos e dados, com a escolha da opção de realizar uma análise crítica, 

utilizando o viés de análise da Ciência Geográfica. Para isso, foi utilizada uma metodologia 

                                                 
7
  Espaços que reúnem atores com interesses e demandas comuns, em que são discutidas e elencadas para 

posterior apresentação no colegiado.  
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com foco na valorização dos aspectos qualitativos de forma analítica e comparativa dos 

dados; observando as singularidades e diversidades dentro do território. Além de relacionar o 

território em análise ao amplo debate do desenvolvimento territorial no Brasil e dos seus 

pilares de sustentação.  

Para melhor compreender a dinâmica que envolve o debate do desenvolvimento 

territorial rural, atividades de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo foram realizadas 

na Europa, em especial em Lisboa – PT; através do Programa de Doutorado Sanduiche – 

PDSE. Este possibilitou a concretização de estágio de doutoramento, por um período de 

quatro meses, na Universidade Lisboa – UL; e as atividades de campo ocorreram em áreas 

rurais (aldeias) de Portugal. 

A escolha destas áreas deve-se a participação destes países nas propostas voltadas para 

desenvolvimento territorial rural implementada na União Europeia – UE; em especial, o 

Programa Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural – LEADER, e o 

estudo intitulado Desenvolvimento Territorial – de um sentido ocidental as orientações 

coesivas para um meio rural inovador: Caminho e Caminhantes, Moreno (2007), visto que a 

política europeia de desenvolvimento territorial rural conduz a pensar acerca dos pontos que o 

inspiram e encaminham a discussão sobre a valorização do espaço rural. 

No estudo em Portugal foram realizados registros fotográficos, elaboração de roteiros 

de entrevista 
8
conversas informais e entrevistas nas Agências de Desenvolvimento Local. 

Dentre as Agências, o trabalho de campo foi realizado em duas: na Agência para o 

Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, criada em 1989; e na Terras Dentro, localizada 

na vila de Alcáçovas, Concelho de Viana do Alentejo, desde 1991. A escolha destas deve-se a 

representatividade e importância das mesmas, e também pela localização em áreas de tradição 

rural. Refletem uma tentativa de compreender o funcionamento e dinâmica do espaço rural 

em Portugal e os aspectos relacionados à organização destas entidades. 

A soma do acompanhamento, dos registros fotográficos, de dados do Censo 

Agropecuário – 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e dos Órgãos 

do Planejamento do Estado de Alagoas com os relatos de entrevistas - realizadas em especial 

com representantes da sociedade civil, administradores, agricultores familiares, assessor 

técnico do território, assessor técnico do MDA – AL, técnico da célula, representantes de 

sindicatos e movimentos sociais, por entender que estes formam uma amostra representativa 

das diferentes demandas do território - resultou na organização um banco de dados que 

                                                 
8
 O roteiro utilizado para as entrevistas realizadas em Portugal encontra-se em apêndice. 
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subsidiou a elaboração de gráficos, tabelas, quadros utilizando o programa Excel e confecção 

de mapas por meio do programa MapViewer™ 7 com a utilização da base cartográfica do 

IBGE e, de fato, a redação do presente trabalho. 

Merece atenção as contribuições dos trabalhos de pesquisa já produzidos sobre o 

Território do Agreste de Alagoas utilizados como referências; especialmente, a dissertação de 

mestrado de Leide Maria Santos (2009) e o acesso ao estudo sobre o processo de constituição 

do colegiado de dois territórios, realizado por Lopes e Costa (2009), sendo envolvidos os 

territórios do Alto Sertão Sergipano e o Agreste de Alagoas. 

Em síntese, os instrumentos apresentados como fontes de pesquisa configuram-se 

como principais pontos que nortearam o processo de investigação da presente tese e que 

permitiram a elaboração das analises apresentadas. Mas, não devem ser caracterizadas como 

finalizadoras, pois são análises que permitem o debate e subsidia novas investigações sobre as 

questões apresentadas. 

Ao conceber o desenvolvimento territorial como um processo, verifica-se, na forma e 

desdobramentos que estão envolvidos sujeitos e atitudes que devem ser considerados na 

constituição dos pilares da participação social, da gestão e a da governança. 

A Ciência Geográfica, enquanto área do conhecimento que interpreta e analisa a vida 

em sociedade e suas relações com o espaço, oferece grandes contribuições para esta 

discussão, uma vez que também apresenta elementos que subsidiam a compreensão da relação 

de dominação e apropriação da natureza pelo homem. Neste sentido, o homem apresenta 

características sociais, técnicas, culturais e históricas que lhe possibilitam fazer uso do recurso 

natural e econômico de que dispõe um dado espaço. 

 Retoma-se a importância de compreender o espaço geográfico como produto histórico 

e social das relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio. Sendo o espaço reflexo 

da disputa e da territorialização no âmbito das lutas que se travam, principalmente, na 

dimensão da sociabilidade. 

Pensar a geografia como a ciência social oferece os elementos necessários para a 

compreensão da relação de dominação e apropriação da natureza pelo homem. Reconhecer a 

geografia como área do conhecimento que interpreta e analisa a vida em sociedade e suas 

relações com o espaço, constitui ferramentas que permitem verificar as ações de planejamento 

e desenvolvimento que se configuram no espaço. 

 Neste contexto, a análise do ponto de vista geográfico da experiência recente dos 

territórios rurais no Brasil constitui-se em algo desafiador. Em primeiro lugar, por se tratar de 

um país de dimensão continental. Em segundo, porque as ações se concretizam de formas 
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completamente distintas entre as áreas rurais. E em terceiro, por não existir ainda a conclusão 

destas experiências. É inquietante acompanhar e chegar ao entendimento da vivência de um 

processo; a questão que se apresenta é: Como analisar um processo em andamento? A 

proposta é discutir o processo e observar o que já se constitui; por isso a opção de trazer para 

este trabalho a experiência do Território do Agreste de Alagoas, aqui entendido como um 

espelho, refletindo os primeiros sinais daquilo que se concebe como processo.  

A intenção não é avaliar a partir do desenho de projetos ou programas e decidir se o 

Território do Agreste alagoano é, ou não, bem sucedido. Mas, trazer a análise de um novo 

pensamento e consolidar as políticas de intervenção em áreas rurais, por meio do 

acompanhamento e observações de um território institucionalmente delimitado e que se 

configura no contexto das propostas de desenvolvimento no Nordeste e no Brasil. 

A estrutura deste trabalho está dividida apresenta a introdução e mais cinco capítulos, 

além das Considerações Finais. Com efeito, o trabalho foi organizado a partir das discussões 

com base nas valiosas contribuições da geografia. 

O primeiro capítulo – Desenvolvimento: Concepção, Processo Histórico e Relações 

com o Planejamento e a Questão Regional trata da importante relação do planejamento com o 

desenvolvimento, enquanto concepções que caminham paralelamente; apresenta pontos 

referentes à dinâmica discussão do desenvolvimento em diversos momentos da história, de 

modo especial no Brasil. 

As abordagens sobre a categoria Território estão presentes na composição do segundo 

capítulo intitulado: Território e a Abordagem Territorial que, também, se debruça sobre as 

diferentes concepções de território e, em especial, aborda a reflexão a respeito da emergente 

centralidade que apresenta esta categoria. Ainda discute sobre a emergência da abordagem 

territorial a partir do fio condutor: o território; que permeia e ultrapassa o discurso geográfico, 

assumindo novas formas de entendimento. O capítulo visa fazer uma conexão com a 

concepção de território adotada pela SDT/MDA na abordagem do desenvolvimento territorial 

com a interpretação e atribuição de valor a identidade territorial, elemento fundamental na 

análise do território no âmbito da sua gestão. 

O terceiro capítulo aborda o complexo debate do desenvolvimento, com foco no 

espaço rural que aparece como uma questão central. Neste capítulo Propostas para Outros 

Tempos: Em Foco o Desenvolvimento Territorial rural são evidenciadas algumas notas sobre 

as concepções que envolvem a construção dessa discussão. Apresenta alguns recortes 

históricos e avança para a discussão mais recente associada à diversidade de extensões que 

este conceito vem abarcando, ao mesmo tempo em que ainda se apresenta como algo em 
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constante processo de transição. Foi eleito para este trabalho a valiosa discussão de 

desenvolvimento a partir da concepção de Amartya Sen. O desenvolvimento que ultrapassa a 

sua clássica vinculação ao crescimento econômico e abrange as dimensões: social, econômica 

e ambiental. Acrescenta-se a este capítulo a abordagem do Desenvolvimento Territorial Rural 

no Nordeste e, especialmente, no Território do Agreste de Alagoas. 

O quarto capítulo – A Complexa Descentralização e a Gestão Social, contempla dois 

focos: o primeiro, sobre os pilares de sustentação do Desenvolvimento Territorial, e neste 

contexto apresenta a Gestão Social; o segundo direcionado à discussão da Governança nas 

intervenções em áreas rurais. Sendo que, os focos em pauta apresentam a perspectiva de 

Brasil e Portugal, apoiado nos estudos realizados sobre estas duas realidades. 

Por sua vez, o quinto capítulo busca entender os processos observados nos Territórios 

da Cidadania, por meio da experiência do Território do Agreste de Alagoas. O capítulo, 

Avanços e Recuos da Gestão Social e o Desenvolvimento Territorial Rural no Brasil explora-

se analiticamente o trabalho de acompanhamento da Célula, os avanços, entraves e desafios 

da Política de Desenvolvimento Territorial no Brasil.  

O conjunto das análises fornece os subsídios para uma leitura integrada, permite 

articular o papel dos atores envolvidos e a importância dos pilares/elementos que fortalecem e 

sustentam o desenvolvimento territorial rural tornando possível a construção das 

Considerações Finais com apresentação de indicações para futuras discussões e/ou ações no 

que diz respeito à Política de Desenvolvimento Territorial no Brasil. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     CAPÍTULO I 
 

 

DESENVOLVIMENTO: CONCEPÇÃO, PROCESSO HISTÓRICO E  

RELAÇÕES COM O PLANEJAMENTO E A QUESTÃO REGIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

1 DESENVOLVIMENTO: CONCEPÇÃO, PROCESSO HISTÓRICO E RELAÇÕES 

COM O PLANEJAMENTO E A QUESTÃO REGIONAL  

 

1.1 O termo Desenvolvimento 

 

Para falar em desenvolvimento, é necessário entender a base das antigas 

interpretações, não só do termo desenvolvimento, mas também de nomenclaturas a ele 

vinculadas como pobreza, produção, noção de Estado e igualdade. Termos que surgiram na 

história moderna do Ocidente, que impôs uma forma de entender o mundo dentro de uma 

perspectiva ocidental em face da possibilidade de realizar mudanças substancias em estruturas 

desiguais e combinadas. 

Na construção histórica do termo desenvolvimento, destaca-se na linguagem coloquial 

o desenvolvimento descrito como um processo pelo qual são liberadas as potencialidades de 

um objeto ou de um organismo, para que esse alcance sua forma natural, completa e 

amadurecida. 

Assim, 

Foi entre 1759 (Wolf) e 1859 (Darwin) que o desenvolvimento evoluiu e de 

uma concepção da transformação que a considerava como um movimento na 

direção da forma apropriada para o ser, passou a considerar essa 

transformação como um movimento na direção de uma forma mais perfeita 

daquele mesmo ser. Nessa época, cientistas começaram a usar evolução e 

desenvolvimento como sinônimos. (apud SACHS, 2000, p. 64). 

 

A metáfora biológica foi empregada na esfera social nos últimos vinte e cinco anos do 

século XVIII. A palavra Entwicklung como processo gradual de alteração social foi utilizada 

por Jusus Moser, em 1768. O desenvolvimento histórico seria a continuação do 

desenvolvimento natural.         

Nas teorias de Marx, desenvolvimento tornou-se a categoria central, entendido como 

um processo histórico, tão necessário quanto às leis naturais. A concepção hegeliana da 

história e a darwinista da evolução fundiram-se no conceito de desenvolvimento e adquiriu 

novo rigor com a aura marxiana. A palavra desenvolvimento não consegue descolar das 

palavras com as quais foi criado: crescimento, evolução e maturação.    

Em contrapartida, no ano de 1949, o presidente dos Estados Unidos da América, Harry 

Truman referiu-se em seu discurso, pela primeira vez, o termo “áreas subdesenvolvidas” 

referente ao hemisfério sul, sugerindo para o Norte a função do intervencionismo, ou seja, a 

imposição e aplicação do novo modelo.    
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Apenas com a utilização do neologismo “subdesenvolvimento”, mais de dois bilhões 

de habitantes no planeta passaram a ser consideradas subdesenvolvidos. Deixaram de ser a 

própria maneira de conceber o mundo, cultura, sociedade e economia para ser o inverso do 

novo modelo de “desenvolvimento”, sua antípoda histórica e econômica.  

Willfred Benson, quando atuou na Organização Mundial do Trabalho (não confundir 

com a Organização Internacional do Trabalho – OIT), provavelmente foi quem criou a 

palavra, em 1942, quando escreveu suas bases econômicas para a paz, referindo-se às “áreas 

subdesenvolvidas”.                  

Desenvolvimento, subdesenvolvimento e seu desfecho se entendiam em quatro 

premissas: em primeiro, os Estados Unidos e demais países industrializados alcançaram a 

evolução social; em segundo, a ideia de Truman oferecia aos americanos uma interpretação da 

ordem mundial com os Estados Unidos à frente; em terceiro, esse desenvolvimento mudaria a 

face do planeta e mudou, visto que, em 1960, os países do Norte eram 20 vezes mais ricos que 

os do Sul e, em 1980, essa distância aumentaria para 46 vezes; e em quarto, concebe-se o 

medo do desenvolvimento em face à necessidade de acesso às matérias primas e produtos 

agrícolas, gerando fortes desequilíbrios nas transações comerciais correntes entre os países, 

diante do pequeno valor agregado desses produtos exportados pelos “neófitos” países 

subdesenvolvidos.  

O desenvolvimento criou forte competição entre sistemas político-ideológicos e 

garantiu a implantação de políticas intervencionistas em pró do bem comum, entretanto, 

tratou-se de uma política de cima para baixo que sugeria escapar da condição indigna de 

subdesenvolvimento. 

 

Porém, para dois terços da população mundial, esse significado positivo da 

palavra “desenvolvimento” – profundamente enraizado dois séculos depois 

de sua construção social – é um lembrete daquilo que eles não são. Faz com 

que se lembre de uma condição indesejável e indigna. Para escapar dessa 

condição, precisam escravizar-se a experiência e sonhos alheios. (SACHS, 

2000, p. 60). 

 

Na América Latina, o combate à pobreza e o caminho para o progresso social fixaram 

a noção de subdesenvolvimento na percepção da população e na mente dos dirigentes. 

Desenvolvimento foi compreendido como o crescimento da renda per capita nas áreas 

economicamente subdesenvolvidas, proposta encaminhada por Lewis, em 1944, e refletida na 

estrutura da Carta das Nações Unidas, em 1947, sobre essa questão: “Primeiramente é preciso 

observar que nosso tema é crescimento e não distribuição”, configurando a máxima de Lewis 
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(1955), ou seja, não se pode ignorar ou subestimar um rápido crescimento econômico. (apud 

ESTEVA, 2000) 

O Relatório da situação social mundial, publicado em 1952, tratava das condições 

sociais existentes, mas pouco tratava de programas de melhoria. Entretanto, serviu de 

inspiração e apoio para criação de medidas imediatas que aliviassem a pobreza mundial, e 

desenvolvesse países “subdesenvolvidos”. O “social” e o “econômico” eram considerados 

realidades distintas, o ideal seria o equilíbrio entre elas, mas, no fundo, o econômico era o 

determinante. 

Em 1962, O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC 

recomendaria a interação dos dois aspectos, social e econômico. Contudo, no final da década, 

ficou evidente que crescimento econômico operava paralelamente com o aumento da 

desigualdade.  

A conjunção social e econômica se processou a partir da resolução das Nações Unidas 

que estabelecia desenvolvimento e planejamento em conjunto e articulado: inserção da 

economia e dos componentes sociais em políticas públicas e programas. Com o objetivo de 

não excluir nenhum setor da população das oportunidades de mudança e desenvolvimento; 

efetuar mudanças estruturais que favoreçam ao desenvolvimento nacional e encorajar todos os 

setores da população a participarem do processo de desenvolvimento; buscar a igualdade 

social, incluindo a realização de uma distribuição justa de renda e riqueza no país; dar alta 

propriedade ao desenvolvimento do potencial humano e a provisão de oportunidades de 

emprego e satisfação das necessidades da população infantil.                  

A ONU inicia-se uma abordagem única do planejamento do desenvolvimento, 

simultaneamente, a interação social, espacial e regional, ou seja, “desenvolvimento 

participativo”.       

Em 1974, a Declaração de Cocoyoc insistiu no propósito é desenvolvimento voltado 

para o desenvolvimento humano. Com maior participação do povo, e segundo a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, um desenvolvimento 

integrado, “um processo total, multirelacional, que inclua todos os aspectos da vida coletiva, 

de uma relação com o resto do mundo e sua própria consciência. 

Na sétima sessão especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1975, foi 

pedida uma abordagem mais específica, do que daquela adotada, em 1970. A Conferência 

sobre Emprego, Distribuição de Renda e Progresso Social, organizada pela Organização 

Internacional do Trabalho, em 1976, apontou uma resposta ao desafio do desenvolvimento: a 

abordagem das necessidades básicas, com o objetivo de obter o mínimo padrão de vida, antes 
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do final do século XX. Esses processos reconheceriam, contraditoriamente, que o 

desenvolvimento não acabaria com a fome e a miséria; ao contrário, cresceria o quadro dessas 

mazelas.  

O Banco Mundial considerou a proposta como uma “sequência natural” de 

experimentos com “grupos alvos”, iniciado em 1973. Em 1976, a satisfação das necessidades 

básicas da população de cada país ocupou a preocupação principal do Programa de Atividades 

da Conferência Mundial Triparti sobre Emprego, Distribuição de Renda, Progresso Social e 

Divisão Internacional do Trabalho.  

Paralelamente, os especialistas da UNESCO atuaram sobre outro prisma, de certa 

forma inovador, o da inserção do conceito de desenvolvimento endógeno, que rejeitava a 

necessidade ou a possibilidade de “imitação mecânica” das sociedades industriais. Propunha 

levar em consideração as particularidades de cada país. Entretanto, como brotaria o 

desenvolvimento do cenário que era considerado “subdesenvolvido”? Em 1978, a UNESCO 

reconheceria a impossibilidade de impor um modelo cultural único. 

Os anos 1990 geraram um novo ethos desenvolvimentista. No Norte rico, clamou-se 

por re-desenvolver o que já era obsoleto do modelo keynesiano. No Sul, o re-desenvolvimento 

também incluiria a demolição do que sobrou do “processo de ajuste estrutural” dessas 

economias dos anos 1980, e que foi obstáculo pelas décadas de encantamento (ou a era do 

ouro do capitalismo de Estado – 1945-1973). 

Em termos conceituais e políticos, o re-desenvolvimento passa a adotar a forma de 

desenvolvimento sustentável, termo utilizado pela primeira vez em 1987, segundo a prescrição 

da Comissão Brundtland. Ou seja, a interação entre social, econômico e ecológico. Sendo que, 

a relação entre ecológico e social deve se pautar no suportável, a relação entre o social e o 

econômico deve ser equitativo, a relação entre o ecológico e o econômico deve ser o viável. A 

interação dos três resume-se em propostas sustentáveis, que se dividem em três componentes: 

a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e sustentabilidade sociopolítica. 

No Relatório Brundtland, documento intitulado: Nosso Futuro Comum (Our Common 

Future), publicado em 1987, há a definição de desenvolvimento como meio que procura 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, 

agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso racional dos recursos da 

terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 
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A Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em 

1995, aprovou um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável, com o intuito de 

servir como referência para os países em desenvolvimento ou na revisão de indicadores 

nacionais de desenvolvimento sustentável, que foram aprovados em 1996, e revistos 

em 2001 e 2007.   

 

1.2 Abordagem histórica sobre o Desenvolvimento 

 

Retomar as diversas reflexões sobre o conceito de desenvolvimento é de fato um 

desafio, dada a grande complexidade que envolve este conceito. Inicialmente, optou-se em 

buscar a etimologia da palavra que, de maneira objetiva tem o prefixo da negação (des) que já 

remete a pensar, pois propõe descobrir algo que ainda está dentro, envolvido, protegido; ou 

seja, é tirar do invólucro. Enquanto que, o sufixo (mento) relaciona-se com a ação. E ainda, 

compreende-se desenvolvimento como fazer crescer, aumentar as faculdades intelectuais.  

É possível que o entrave para tantas proposições esteja ligado ao entendimento de que 

é preciso desproteger, liberar o que esteja envolvido, resguardado. Também significa 

progresso, crescimento, evolução e se configura como uma proposição a ser interpretada nas 

esferas do pensamento social, econômico e político ao longo da história. Contudo, é nesta 

direção das esferas que se encontra uma vasta produção a respeito do desenvolvimento 

utilizado como referencial para conjecturar.  

A realidade social opera-se a partir da conjuntura de estruturas e superestruturas que 

circundam determinado modo de produção e tem como base real a distribuição da renda social 

produzida. A história concebe o homem enquanto responsável na produção destas estruturas e 

o alcance dos resultados esperados, metas de funcionamento das estruturas, determinará o que 

pode ser chamado de desenvolvimento.   

A interpretação histórica de realidade social deixa claro que o homem como produtor 

dos modelos e processos sociais, ao longo do tempo e de acordo ao espaço físico, modifica 

conceitos e ideais do que seria desenvolvimento. Desta forma, nesta subseção é tratado como 

se admitiu e empregou em alguns períodos o conceito de desenvolvimento relativo a aspectos 

da economia e das chamadas políticas de intervenção. 

Num breve histórico sobre a economia mundial, destaca-se o pensamento econômico 

que emergiu na Antiguidade, em especial nas civilizações mesopotâmicas, grega, romana, 

indiana, chinesa, persa e árabe, com destaque para os autores clássicos do pensamento grego 

como Aristóteles. No período que abrange do século XIV ao XVII, a escolástica chega mais 
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perto da economia científica; e Ibn Khaldun, com a obra Muqaddimah, torna-se o próximo 

antecedente da economia moderna (apud SENKO, 2002). É evidente que essas figuras 

históricas não estão inseridas de uma maneira determinante na ótica da história do 

pensamento econômico, até porque estes estudiosos da antiguidade atuavam de forma mais 

abrangente possível, abarcando praticamente todos os segmentos do conhecimento humano. 

Em seguida surgem os mercantilistas e fisiocratas, grupos associados ao nacionalismo 

econômico e ao nascente capitalismo moderno europeu. O mercantilismo teve seu apogeu 

entre os séculos XVI e XVIII, substanciado por uma literatura de panfleto de autoria de 

mercadores e estadistas, defendendo a ideia de que a riqueza de uma nação não dependia 

exclusivamente do acúmulo do ouro e da prata, era necessária uma política de exportação e 

restrição à importação, ou da determinação fundamental da balança comercial favorável para 

se efetivar o “desenvolvimento”.  

Os fisiocratas, representados principalmente por pensadores franceses, do século 

XVIII, defendiam a concepção do fluxo circular descrito pelas teorias de Adam Smith (1983), 

como talvez a mais pura aproximação dos mecanismos de funcionamento da economia 

capitalista. Entendiam que somente a agricultura produzia riquezas, pelo aspecto de ser um 

setor eminentemente produtivo. Ou seja, fisiocratas eram contrários ao mercantilismo, 

sugeriam a substituição do complexo e custoso sistema de arrecadação de tributos por um 

único imposto sobre a renda dos proprietários de terra. Defendiam uma política de laissez-

faire que consistia numa intervenção estatal mínima na economia e da importância das 

relações de mercado entre os atores econômicos. 

Na discussão sobre produção e distribuição, a ciência econômica ganharia novas 

vertentes no sentido moderno, isso a partir da publicação da clássica obra, em 1776, A 

Riqueza das Nações, de Adam Smith, na qual o autor considera a economia política como um 

ramo da ciência do Estado ou do relevante papel do legislador e propõe dois objetos distintos: 

primeiro, suprir a renda ou produtos em abundância para o povo, ou, mais apropriadamente, 

possibilitar que provenham tal renda ou provento por si só e segundo, suprir o Estado 

ou Commonwealth com uma renda suficiente para os serviços públicos. Nos seus 

fundamentos, ele propõe enriquecer tanto o povo quanto o soberano. 

Smith se referia à economia política, mas o termo foi substituído por ciência 

econômica depois de 1870.  Para o autor, a economia ideal seria um sistema de mercado auto-

regulador que automaticamente poderia satisfazer as necessidades econômicas da população, 

com base num mecanismo chamado por ele de “mão invisível” que encaminha o indivíduo 

para a busca de interesses próprios e a produção de benefícios para toda a sociedade. O autor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
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ainda incorporou o laissez-faire, hoje expressão-símbolo do liberalismo econômico, na versão 

mais pura de capitalismo, mas rejeitou a ideia de que somente a agricultura era produtiva. Ele 

ajudou na formulação da economia política, e, posteriormente, da economia clássica que 

acrescentou nomes como Thomas Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill que analisaram 

a complexa dinâmica da economia capitalista entre 1770 a 1870.  

A teoria da “mão invisível” e seu lastro maior, a economia liberal, foi 

amplamente questionada e criticada a partir de um dos períodos mais difíceis da história do 

capitalismo. A crise de 1929 é o tiro de misericórdia do dogmatismo liberal clássico, 

desencadeada pela diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas 

começaram a aumentar os estoques, e não conseguiam vender como antes. Muitas destas 

empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York, e os norte americanos tinham 

investimentos. Em outubro de 1929, com a desvalorização das ações das empresas, 

investidores pretendiam vender suas ações o mais rápido possível, causando a desvalorização 

das ações em poucos dias. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego 

atingiu 30% dos trabalhadores norte-americanos, criando um quadro que seria a maior crise 

que o capitalismo enfrentaria em seus mais de trezentos anos de funcionamento. 

Conhecida como “a grande depressão”, a crise foi mais devastadora nos fundamentos 

da economia norte-americana. Naquela época, diversos países do mundo mantinham relações 

comerciais com os EUA, ocasionando o espalhamento da crise por quase todos os continentes 

em um efeito virulento.  

Os Estados Unidos eram os maiores compradores do café brasileiro, desta forma, a 

crise de 1929 afetou assustadoramente a frágil economia primária-exportadora brasileira. A 

exportação desse produto diminuiu, foi ao chão; e nesse aspecto a intervenção do governo foi 

de fundamental importância, uma vez que o mesmo seria o protagonista para a compra dos 

amplos estoques de café, com objetivo de capitalizar o setor.  

Esse estoque foi incinerado, servindo como estratégia de estabelecer uma política de 

preços, até mesmo para o limitado e pífio mercado consumidor brasileiro. O efeito positivo 

dessa ação foi a contribuição no processo da formação de acumulação de capital concentrado 

nas mãos dos cafeicultores,  e que aplicaram esse excedente não na renovação dos cafezais, 

mas investindo em um segmento que ainda engatinhava no Brasil: a nascente indústria 

nacional, concentrada principalmente no estado de São Paulo. 

Considerando o Brasil neste processo, é válido lembrar que o capitalismo industrial foi 

marcado por transformações na economia, na sociedade, na política e cultura. Essas 

transformações foram de natureza estrutural, isso a partir do novo arranjo das instituições 
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políticas e administrativas nacionais com a revolução de 1930 e da emergência de uma nova 

classe dominante, instigando as velhas oligarquias da República Velha. 

Nessa época, o mundo inteiro se interrogou a respeito da eficiência do capitalismo. 

Após a crise, uma coisa ficou certa: a “mão invisível” e seus supostos mecanismos auto-

reguladores do capitalismo falharam.  

Dentro da tradição clássica ainda se destaca o economista David Ricardo (1982) 

fundamentado na distribuição entre proprietários de terras, trabalhadores e capitalistas, 

enxergou um conflito entre proprietários de terras e capitalistas. Propôs que o crescimento da 

população e do capital, ao pressionar um suprimento fixo de terras, elevaria os aluguéis e 

deprimiria os salários e lucros. 

John Stuart Mill (1983) discorda dos autores anteriores, sobre a inevitabilidade da 

distribuição da renda através dos mecanismos de mercado. Mill apontou dois eixos do 

mercado: alocação de recursos e distribuição de renda. O mercado pode ser eficiente na 

alocação de recursos, não na distribuição de renda, de forma que seria necessário que a 

sociedade interviesse no processo. 

A economia clássica é “desconstruída” pela economia marxista, a partir da 

conhecidíssima tese de Karl Marx, O Capital, publicada em 1867. Nela o autor foca as bases 

teóricas das contraditórias relações capitalistas de produção e do estabelecimento do trabalho 

como a medida do valor das mercadorias e da geração da mais-valia como esteio de 

reprodução de “modo de produção”, superando a concepção utilitarista da economia clássica e 

das limitações teóricas de David Ricardo. 

A teoria do valor trabalho se baseia na concepção de que o valor de troca de uma 

mercadoria é resultado do tempo de trabalho necessário para produzi-la. Enquanto que, o 

tempo de trabalho vai além do tempo de trabalho concreto, sendo este fundamental para 

remuneração apenas do trabalho. Porém, a apropriação é realizada por esse tempo de trabalho 

que se acorda com o capitalista, gerada pelo excedente ou pelo trabalho abstrato. 

Em síntese, para a questão da mais-valia, Marx considerou o fato do capitalista 

adquirir os meios de produção e a força de trabalho, e que após a conclusão da produção, a 

venda deveria obedecer a uma ordem de valor acima da quantia investida no inicio do 

processo, tal diferença explicava a existência do excedente. Um exemplo, o valor da força de 

trabalho equivalia ao valor para sua reprodução, conquistada pelo trabalho exercido durante 

08 (oito) horas por dia, mas precisa somente de 06 (seis) horas para produzir o valor dos bens 

que adquire com o seu salário; ele é explorado por trabalhar 02 (duas) horas suplementares 

gratuitamente para os capitalistas apropriarem o trabalho excedente. 
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Anos mais tarde, emergiria a chamada economia neoclássica ou economia 

marginalista, 1870 a 1910, destacando entre os autores Alfred Marshall, que sintetizou a 

oferta e demanda como determinante para o equilíbrio do mercado, afetando a distribuição de 

renda, no intuito de substituir a teoria do valor trabalho pelo valor da utilidade marginal.        

A economia neoclássica é base da atual economia ortodoxa, com pontos de discussão 

que complementam ou generalizam as análises anteriores, tais como: da instrumentalização da 

economia, teoria dos jogos, falhas de mercado e competição imperfeita. O modelo 

neoclássico do crescimento econômico para a análise das variáveis de longo prazo afeta 

a renda nacional. 

Keynes, em 1936, com o seu livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda,(1983) analisou os primeiros elementos que agregaram à teoria macroeconômica, e 

também focou nos determinantes da renda nacional em curto prazo com preços inflexíveis, e 

ainda, explicou que o alto desemprego poderia não ser auto corrigido, devido a baixa 

demanda efetiva e porque a flexibilidade dos preços e a política monetária podem não ser 

suficientes para corrigir a situação.      

O objetivo do keynesianismo era conservar o crescimento da demanda paralelo ao 

aumento da produção econômica, garantindo o pleno emprego, sem excessos, para não 

pressionar a inflação. Em quase todos os países industrializados o pleno emprego e o nível de 

vida crescente foi alcançado nos anos dourados, 25 anos posteriores à II Guerra Mundial, 

quando a crise de 1973 obstaria esse virtuoso crescimento.  

A economia mundial, após a Segunda Grande Guerra, alcançou taxas recordes de 

crescimento. Nesse período, o Produto Interno Bruto – PIB mundial cresceu em média 4,9% 

ao ano. As profundas mudanças institucionais, realizadas em respeito ao papel do Estado, que 

passou a intervir maciçamente na economia, exerceram um efeito estimulante sobre o ritmo 

de crescimento das economias nacionais e a concepção keynesiana e seus efeitos 

multiplicadores era o modelo imperativo.   

O período de 1949 -1973 foi conhecido como “anos dourados” do capitalismo, um 

período de exceção da história do capitalismo, pois se visualizou todos os benefícios que este 

modelo poderia apresentar contrapondo e suavizando os problemas estruturais. O ciclo 

virtuoso dos anos dourados se estruturou com o andamento contínuo e paralelo do aumento de 

produtividade, dos salários reais e da geração de empregos.  

Nesta estruturação, também se destaca a associação dos fatores técnico-produtivos 

(oligopolização dos mercados, ganhos de escala, investimentos frente à demanda, preços 

rígidos em baixa, rentabilidade e produtividade crescente nos setores líderes, vendas em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_ortodoxa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_jogos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Falhas_de_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Competi%C3%A7%C3%A3o_imperfeita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_neocl%C3%A1ssico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_neocl%C3%A1ssico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_neocl%C3%A1ssico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda_efetiva
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ascensão), políticos (crescimento real dos salários, definidos no âmbito das negociações 

coletivas entre capital e trabalho), sociais (Estado transferindo renda para os excluídos do 

mercado de trabalho organizado e investindo na área social) e institucionais (moeda-crédito 

internacional estável e abundante). 

Entre 1943 a 1975, período conhecido como “os 30 anos gloriosos”, igualando com a 

fase de apogeu e hegemonia mundial dos Estados Unidos após o firmamento da nova ordem 

mundial pós-1945, que ocasionou da boa situação dos Estados Unidos após a Segunda Guerra 

Mundial, pois este país foi a única potência industrial que terminou a guerra de maneira 

praticamente intacta, além de seu forte potencial tecnológico e financeiro. 

A denominação “anos dourados” pode ser explicada como um grande ciclo de 

crescimento, principalmente do segmento industrial e que se realizou em um intervalo de três 

décadas. Quanto à população, passou a conhecer e acessar novas tecnologias, mudando 

hábitos e costumes, consolidando a sociedade de consumo, a exemplo do fácil acesso a bens 

de consumo duráveis. 

Ocorreu assim uma reestruturação do capitalismo, com avanços na globalização e 

internacionalização da economia em uma escala jamais alçada por este sistema histórico. 

Entretanto, as riquezas eram divididas de maneira desigual, mesmo em países que passavam 

por fortes taxas de crescimento econômico. 

Entretanto, na década de 1960, os índices de inflação cresceram a taxas preocupantes, 

e para amenizar foram tomadas medidas que evitassem o crescimento dos salários e preços, 

mas que não tiveram os resultados esperados.  No final desta década, essas economias 

entraram em uma fase de desaceleração de suas taxas de crescimento, até então sustentado nas 

políticas macroeconômicas keynesianas e no chamado Estado do bem-estar social. 

Os keynesianos consideraram a dificuldade para conciliar o pleno emprego e o 

controle da inflação, pois estas dificuldades acentuavam nas negociações dos sindicatos com 

os empresários por aumentos salariais.  

O período de 1973 a 1980 começa com um relevante evento, o aumento do preço do 

petróleo pela Organização dos Países Exportadores do Petróleo – OPEP, criada em 1960, os 

principais países exportadores de petróleo formaram um cartel, aumentando, de forma 

abrupta, o preço do petróleo. A concorrência com a produção japonesa e alemã apresentou 

entraves na economia dos EUA. Portanto, 

 

O déficit da balança comercial dos EUA é uma demonstração de desgaste da 

economia americana e mais um impulsionador da perda de credibilidade da 
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moeda americana como referência de valor das reservas de diversos países. 

(MATTOS, 1998, p. 59). 

 

O desmantelamento do modelo fordista mina a continuidade dos anos dourados. 

Mattos (1998) afirma que:  

 

Muitos acordos coletivos deixaram de ser renovados e os salários, diante da 

nova realidade, deixaram de ser vistos como fonte de demanda global e 

passaram a ser encarado como custo pelas empresas. Esta reversão da 

expectativa e as mudanças de mentalidade, geradas pela nova conjuntura, 

representaram a falência da perspectiva „keynesiana‟ que predominou 

durante os „anos dourados” (MATTOS, 1998, p. 60). 

 

Após o aumento do preço do petróleo, tem-se como efeito cascata a elevação dos 

preços de quase todos os produtos e a diminuição da produção, destacando como um fato 

positivo para o entrave causado pela super produção. Com isso, o Japão e a Europa começam 

a se destacar globalmente, diminuindo a hegemonia dos Estados Unidos que procurou manter, 

através de uma série de medidas, sua hegemonia em patamares sublimes, porém, não 

conseguiu grande eficácia; pois o intervencionismo, muitas vezes, não garante esta eficácia.       

 

1.3 Legitimação do Estado intervencionista, como meio de promover o Desenvolvimento  

 

O intervencionismo estatal é compreendido como a interferência 

do Estado na atividade econômica, com fulcro em regulamentar o setor privado, fixando 

regras de mercado e atuando de outras formas, com o objetivo de estimular o crescimento da 

economia e reduzir as desigualdades. Porém, o papel principal é estabelecer políticas em 

diversas escalas econômicas, visando alavancar a economia nacional, passando desde o 

segmento de infra-estrutura, até as políticas de incentivo às exportações, ou na organização de 

mercados, visando proteger “nichos” de mercado em benefício às empresas nacionais, até o 

estabelecimento de políticas cambiais e monetárias mais firmes. O Estado opera nos três 

segmentos de sustentação da economia capitalista: investimento, consumo e poupança. 

Ordinariamente, os Estados modernos intervêm na economia para a definição 

de tributos, fixação do salário mínimo, da política das tarifas de serviços públicos e 

de subsídios. Enquanto na política internacional, o intervencionismo refere-se à ingerência do 

governo de um país nos negócios internos de outro país. O termo “intervencionismo” é 

empregado referente à intervenção excessiva, ou seja, de maneira negativa segundo o axioma. 
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A Filosofia Política e os pensadores abordam pontos da legitimação e da justificação 

do Estado e do governo, tais como: os limites e a organização do Estado frente ao indivíduo, 

relações sociais de Estado e moral, relação entre economia e política, o poder como formador 

do indivíduo, questões sobre liberdade, justiça e direito, abordagens sobre participação e 

deliberação. Dentre estas discussões, destaca-se no século XX, de forma sucinta, o liberalismo 

e o keynesianismo como doutrinas que explicam ou recomendam direitos e obrigações 

referentes à economia e tentam explicar a função do Estado, na qual deve interferir ou omitir 

nas diversas situações, tanto nos momentos de crescimento, como também em momentos de 

crise. Na verdade são posições teoricamente opostas. 

O liberalismo é fundamentado na defesa da liberdade individual na economia, 

política, religião e intelectualidade, da garantia do direito de propriedade privada; e da 

supremacia do indivíduo contra as atitudes coercitivas do Estado. Sua origem remonta 

ao taoísmo na China antiga, ao pensamento aristotélico grego, ao renascimento e 

ao iluminismo. Podem-se citar como principais conceitos do liberalismo: individualismo 

jurídico-político, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direitos individuais, Estado 

Democrático de direito, valoração da propriedade privada e adoção econômica do livre 

mercado.  

Por outro lado, a concepção governo limitado define que todo poder coercivo deve ser 

justificado, e ainda que, a liberdade humana é uma presunção universal. Além disso,  

complementa-se como conceito de livre mercado que defende a interação humana sobre os 

recursos sem a restrição política de interesses particulares, oposta às restrições ao comércio. 

Ou seja, contrário à intervenção do Estado. O liberalismo está presente em tempos e espaços 

diversos, o que impossibilita situá-lo num plano sincrônico.  

Mas, na prática, historicamente, a implantação dos mecanismos de controle do Estado, 

seguem uma ordem de acontecimentos determinantes; o intervencionismo interage como a 

mão superior na política econômica. O estado moderno de bem-estar e de guerra torna-se um 

estado intervencionista por natureza.  

Para um melhor entendimento, é necessário observar os processos relacionados à 

economia de guerra, marcada no início da Primeira Guerra Mundial, que criou meios para que 

os governos começassem a intervir de forma crescente na economia. Mesmo antes de o 

comunismo soviético ser lançado, em 1917, já era instalado entre países beligerantes o 

“sistema do comunismo de guerra” e tornou-se ideal da economia planificada em tempos de 

paz.      
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 Entretanto, antes da Primeira Guerra Mundial já se dá o surgimento de ideias 

intervencionistas entre os estudiosos. O progresso econômico a partir da revolução industrial, 

na qual inspirou economistas e aflorou os desejos das massas em criar um estado do bem-estar 

não determinado pela pureza da economia de mercado, ou do individualismo econômico 

protagonizado pelo empreendedorismo empresarial ou aumento da produtividade do trabalho.  

O Estado moderno intervencionista se tornou operacional baseado na tecnocracia 

estatal e na universalização da educação e saúde. Paralelamente, haveria o recrudescimento do 

poder do Estado e da formação de um exército de profissionais do Estado, empoderados em 

definir políticas e ações com forte repercussão social. 

Por outro lado, as raízes fascistas do Estado moderno emergiram com a dizimação da 

democracia política e que sugerem uma articulação com as ideias socialistas e com a 

pretensão de proporcionar bem-estar para a maioridade da sociedade, controlando a economia 

sob a autoridade do Estado e deixando a propriedade privada intacta. 

O Manifesto Fascista, proclamado em 1919 por Alceste de Abris e Filippo Tommaso 

Marienetti, chama para um sistema corporativista de “conselhos nacionais” formadas por 

especialistas que deveriam ser eleitos a partir das suas organizações profissionais.  

Em 1922, Benito Mussolini chegou ao poder na Itália e começou a realizar a maior 

parte do programa fascista. Hitler tomou o poder na Alemanha em 1933 e instala uma agenda 

econômica centralizadora, porém sob a radicalização ideológica de uma agenda política 

totalitária, baseado no nacional socialismo.  

No início dos anos 1930, o intervencionismo nazi-fascista opera sob um lastro de 

planejamento aos moldes, ceterisparibus, ao stalinismo econômico dentro da lógica dos 

planos quinquenais. No mundo periférico, especialmente no Brasil o governo Vargas, em sua 

fase autoritária, introduziu um modelo econômico de superação aos entraves do sistema 

primário exportador, sob bases políticas antidemocráticas, mas que serviu para dar os 

primeiros passos no desenvolvimento da economia brasileira e do papel do Estado nesse 

processo. 

Por outro lado, introduziu um ordenamento jurídico com base em algumas leis de 

proteção social, a exemplo da constituição das leis trabalhistas, visando regulamentar as 

relações de trabalho, e que contraditoriamente lhe valeu o apoio dos sindicatos e da classe 

trabalhadora, e organizando uma espécie de Estado corporativista. Nessa esteira, Vargas 

criaria a versão política brasileira do fascismo, entretanto abrindo condições ao 

desenvolvimento do capitalismo. 
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A própria natureza autodestrutiva de um sistema político totalitário sepultou o estilo 

desenvolvimentista com bases no nazi-fascismo e de certa forma no comunismo, que 

sucumbiria sessenta anos depois. Desse modo, tem-se um Estado intervencionista moderno 

em gestação, e que manifestou traços particulares no período entre guerras subordinada a 

esses sistemas políticos de curta duração. 

  

1.4 Desenvolvimento e intervencionismo no Brasil: Antecedente e Perspectivas  

 

Considerando o recorte do país enquanto Estado, no período da República Velha 

percebe-se nas oligarquias uma forma de gestão do Estado centralizadora e decisões voltadas 

para a hegemonia do poder da classe até então dominante. 

Para isso, é necessário entender que as oligarquias ocupavam o espaço da sociedade 

política que dominavam o controle econômico e político do Brasil. No período entre 1894 e 

1930, as eleições presidenciais estavam ligadas ao setor agrário. Os políticos da “hegemonia 

oligárquica” eram compostos apenas por dois grandes partidos: o Republicano Paulista – PRP 

e o Republicano Mineiro – PRM. Mais especificamente, com a "Política dos Governadores" 

que estabeleciam uma aliança entre o Poder Executivo e as oligarquias regionais mais 

poderosas de cada Estado.  

O presidente da República concedia aos governadores dos Estados ampla liberdade de 

ação. Em troca, ele deveria mobilizar a bancada de deputados estaduais para aprovar os 

projetos de interesse do Executivo no Congresso. Assim, o poder ficava dividido da seguinte 

forma: a Presidência da República era tutelada pelos dois Estados mais poderosos da 

federação e os demais ficavam à mercê das oligarquias locais mais influentes, articuladas com 

São Paulo e Minas Gerais.  

Entende-se que a Proclamação da República, em 1889, trouxe mudanças significativas 

na política e na administração pública como a República Federativa, dissolução das 

Assembléias Provinciais e Câmaras Municipais, criação da bandeira republicana com lema 

positivista Ordem e Progresso, concessão de cidadania brasileira aos estrangeiros aqui 

residentes, convocação de Assembléia Constituinte, separação entre Igreja e Estado e 

instituição do casamento civil e reforma do Código Penal. 

Mas, que a promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891 que instituía a 

República Federativa, o presidencialismo e o sistema político representativo (Presidente era 

eleito por voto direto, mandato de quatro anos e definia que os eleitores seriam todos os 

cidadãos do sexo masculino, alfabetizados e maiores de 21 anos) mantinham característica de 
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cultura política excludente. O patrimonialismo se instituiu juntamente com toda espécie de 

atividade perniciosa para que a elite continuasse seu domínio. 

O que fracionou o patrimonialismo foi a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, 

formando o Estado de Direito. A chegada de Getúlio Vargas ao governo rompeu com quatro 

décadas de revezamento entre paulistas e mineiros na presidência, conhecida como política do 

café com leite. 

Em síntese, a crise oligárquica da burguesia cafeeira possibilitou a rápida aglutinação 

das oligarquias não vinculadas ao café, de diferentes áreas onde a oposição à hegemonia tem 

características específicas. Estas forças contavam com o apoio das classes médias e com a 

presença difusa das massas populares. Do ponto de vista da classe dominante, possibilitaria 

para a cisão ganhar contornos, nitidamente regionais, dadas as características de formação 

social do país e as divisões “puras” de fração, burguesia agrária e burguesia industrial, que 

não se consolidam nem explicam o episódio revolucionário.  

Com a união de mineiros, gaúchos e paraibanos haveria a formação da Aliança 

Libertadora, que articulou um golpe e impediu a candidatura de Júlio Prestes, colocando 

Getúlio Vargas no poder, 1930 – 1934; como “Governo Provisório”. 

Entre as ações desenvolvidas por Vargas neste período cita-se: a criação do Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio, para atender a indústria que crescia exponencialmente, e o 

Ministério da Educação e Saúde e diminuiu a autonomia dos governadores de Estados para 

elevar seu próprio poder intervencionista. Cafeicultores, com poder de influência, 

pressionaram para a criação do Conselho Nacional do Café e o Instituto do Cacau. 

Contemplando os trabalhadores, o presidente Getúlio Vargas criaria a Lei da 

Sindicalização, que gerou avanços na legislação trabalhista. Também criou: registro 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, carga horária de trabalho, direito às férias 

remuneradas, descanso no domingo, licença-maternidade e proibição do emprego a menores 

de 14 anos. 

Em 1931, Vargas derruba a Constituição vigente, que o acusava de centralização do 

poder e diminuição da autonomia estadual, e, logo depois, em 16 de julho de 1934, há uma 

nova Constituição, que permitia o voto secreto e feminino, também exigia a formação básica 

do cidadão com o ensino primário. O documento ainda instituía o próximo presidente eleito 

pelos votos da Assembléia Constituinte. Getúlio Vargas ganhou e continuou o mandato, 

denominado de Governo Constitucionalista até o decreto do Estado Novo, em 1937. 

Neste período, vertentes ideológicas radicais começariam a desenvolver com a Ação 

Integralista Brasileira – AIB de caráter fascista, com referencial nos líderes Mussolini e 
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Hitler; de constituição radical de extrema-direita, essa facção defendia intervenção maior do 

Estado na economia e a supressão dos direitos individuais, com a intenção de centralizar o 

poder nas mãos do Executivo. E por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora – ANL tendo 

como base ideológica o socialismo disseminado a partir da Revolução de 1917, na União 

Soviética, claro, sob o espectro ideológico da extrema esquerda. Defendia a reforma agrária 

no país, a revolução proletária e a queda do sistema capitalista de caráter imperialista. 

As instituições tradicionais de direita, como o Exército, o empresariado e os 

cafeicultores, apoiaram o fortalecimento do Poder Executivo, temendo que mais revoltas 

surgissem e empregados não fossem protegidos pelas novas regras trabalhistas.  

Apoiado pelas classes dominantes do país, Vargas quebra novamente a Constituição e 

declara o “estado de sítio”, a partir do Plano Cohen elaborado por integralistas de direita. Para 

conter a ameaça comunista, o presidente instaura a ditadura do Estado Novo em 1937, 

centralizando o Poder Executivo nas mãos da presidência. 

Vargas sustentou sua propaganda populista com a ideia de uma nação soberana, como 

faziam os fascistas Mussolini e Hitler, e dominava a máquina do Estado de maneira 

autoritária, criando o Departamento Administrativo de Serviço Público visando modernizar a 

estrutura funcional do Estado. Com o governo centralizado, fecharia os sindicatos e tornou a 

organização trabalhista como patrimônio do Estado. A CLT seria um dos instrumentos desse 

intervencionismo estatal sobre a classe trabalhadora, criando toda uma estrutura onde o 

Estado era a instituição de mediação entre capital e trabalho. 

Com a derrota dos nazistas e fascistas na Segunda Guerra Mundial, ideais 

democráticos suplantaram o ar nacionalista da ditadura do Estado Novo, principalmente com 

o envolvimento do país na guerra. O que ocasionaria uma crise política, obrigando Vargas a 

se afastar do poder pelos militares, extinguindo a sustentação ideológica para que houvesse 

prosseguimento ao ideal estadista.  

 Paralelamente a Era Vargas, pode se retomar a ideia já tratada, que os eventos ligados 

às Grandes Guerras são determinantes na organização e funcionamento do Estado brasileiro e 

seu estilo de abrir ao desenvolvimentismo em formação. Com a recuperação da economia 

pós-guerra, e sob os escombros da falência nazi-fascista e do entulho getulista, um novo 

modelo de Estado seria organizado, dando condições a emergência do Estado do bem-estar 

social ou assistencialista, definido como aquele que garante tipos mínimos de renda, 

alimentação, saúde, habitação e educação a todo cidadão, não como caridade, mas como 

direito político. Pode-se dizer que, sob o prisma do desenvolvimentismo, o mesmo seguiria na 

sua origem, as ideias originais de Vargas e das experiências totalitárias europeias; mas agora 
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sob bases democráticas e de presença mais firme do Estado face à criação de organismos 

transnacionais de ordenamento jurídico político e das políticas de reconstrução nacional. 

Essa forma de Estado, que rapidamente se espalhou pela Europa, passou a criar 

empresas estatais para intervir diretamente na economia e no desenvolvimento do país, 

atuando, sobretudo, em áreas nas quais a iniciativa privada não investia, mas que o Estado 

considerava de interesse para a nação, como era o caso dos investimentos em infra estrutura.  

Além disso, assumiria com a tarefa de cuidar dos setores “menos privilegiados”, 

oferecendo serviços de assistência e de proteção social. Por isso, foi chamado também de 

Estado previdenciário, pois buscava “prover”, ou seja, providenciar o que estava em falta, o 

que elevou significativamente os gastos públicos.    

As análises das relações estabelecidas entre os poderes de cada classe e as novas 

formas de governo durante este período merecem destaque, segundo Boris Fausto (1990), ao 

se caracterizar por linhas onde a maior importância era dada pelo fato de não mudar as 

relações de produção na instancia econômica, nem na substituição imediata de uma classe ou 

fração de classe da instância política. E por outro lado, aponta o desenvolvimento centrado na 

substituição de importações e na formação de um vasto complexo industrial concentrado na 

região centro-sul. 

Essa fase, na literatura corrente, é bem conhecida e revela um elemento fundamental: o 

desenvolvimento brasileiro operou dentro de uma lógica de acumulação de capital 

protagonizada pelo Estado, decorrente da intervenção em obras de infra estrutura, na criação 

de grandes empresas que operacionalizavam em segmentos estratégicos da economia e da 

aplicação políticas de desenvolvimento industrial de curto prazo, a exemplo do Plano de 

Metas. O período do “milagre brasileiro” coincide com esse desenvolvimentismo. 

 Posteriormente, a crise econômica que se instauraria na década de 1970 e que atingiria 

todo o mundo, trouxe como consequência imediata a redução dos gastos nas áreas sociais 

(particularmente na saúde e na educação), a redução dos investimentos e as baixas de 

crescimento das economias nacionais. Porém, o mais relevante é introduzir essa abordagem 

sob a ótica do desenvolvimento. 

É nesse contexto de gargalo do desenvolvimento que emerge a “onda neoliberal”, 

defendendo a ideia de Estado mínimo, ou, como muitos autores preferem, Estado do mal-estar 

social. Como se sabe, a lógica do pensamento neoliberal é reduzir os gastos públicos, ou seja, 

diminuir a participação financeira do Estado no fornecimento de serviços sociais. Isso 

ajudaria a combater o déficit fiscal do Estado, possibilitaria a redução de impostos e a 

consequente elevação dos índices de investimento privado. Assim, a economia voltaria a 
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crescer, novos empregos seriam gerados, a renda do trabalhador elevaria e, dessa forma, os 

serviços públicos de assistência social passariam a ser desnecessários. (PAULA, 1998, p. 53). 

Por isso, o neoliberalismo, essa nova (“neo”) versão do liberalismo, é a favor da não-

intervenção do Estado no campo da economia, dando liberdade à iniciativa privada para 

cuidar dos serviços sociais. As políticas sociais, então, passariam a ser formuladas com base 

em duas palavras de ordem: redução dos gastos públicos e na privatização. 

A palavra-chave do neoliberalismo, então, é mercado. É este que deve regular as 

relações entre os indivíduos (outra palavra-chave), entre compradores e vendedores, e não 

mais o Estado. Nesse tipo de sociedade, tudo deveria funcionar como em um jogo, em que há 

regras e cabe aos jogadores respeitá-las, não importando seu poderio econômico-financeiro. 

Na década de 1980, no plano mundial a consolidação de novas formas de acumulação 

e a matéria prima é substituída pelo conhecimento, mas o Brasil não acompanha a Revolução 

Científica Tecnológica. Permanece dependente de políticas intervencionistas.       

Nos anos 1990, no Brasil, a crise da hiperinflação permanece, ampliam-se o atraso, as 

estatais produtivas são colocadas em evidência, a vaga privatizante avança, no projeto 

neoliberal não há grande espaço para o Estado produtor. O país é desigual socialmente e 

regionalmente.  

Atualmente, no Brasil é legalmente prevista a intervenção política da União sobre os 

Estados membros, ou de governos de estados nos respectivos municípios. E, embora seja 

notório o esgotamento do modelo nacional desenvolvimentista, quanto mais arrecada, maior a 

ineficiência dos gastos, e mais se endivida, obrigando-se a arrecadar cada vez mais, ou seja, o 

intervencionismo ainda não encontrou eficiência no que se refere às políticas sociais. 

O Brasil é país de dimensão territorial continental, com uma população irregularmente 

distribuída num espaço onde existem grandes recursos naturais em exploração, e ainda por 

explorar. Entretanto, seu processo de formação foi marcado por deficiências, devido a fraca 

produção de ciência e tecnologia próprias que respondesse aos desafios; inclinando para uma 

tendência, mesmo entre alguns setores da elite, de copiar e tentar impor ao país os modelos 

produzidos em outros países. Modelos sem condições de aplicabilidade, pois não se 

assemelham às condições específicas do Brasil, ficando longe de resultados no processo de 

organização do espaço.   

Tudo isso contribuiu para que historicamente o subdesenvolvimento concebido como 

sinônimo de atraso, como reflexo da decadência ocupasse sempre uma posição de vanguarda. 

O país passou por muitas e diferentes crises, como o da economia açucareira no século XVII, 

da região mineira; bem como outros momentos de rupturas. Tratando da mesma questão, 
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Furtado (2001) cita o processo de urbanização e industrialização brasileira e também o 

“recente” processo e efeitos negativos da globalização, afirmando:  

 

Portanto, a crise que agora aflige nosso povo não decorre apenas do amplo 

processo de reajustamento que se opera na economia mundial. Em grande 

medida, ela é o resultado de um impasse que se manifestaria 

necessariamente em nossa sociedade, a qual pretende reproduzir a cultura 

material do capitalismo mais avançado privando a grande maioria da 

população dos meios de vida essenciais. Não sendo possível evitar que se 

difundam, de outra forma, certos padrões de comportamento das minorias de 

alta renda, surgiu no país a contrafação de uma sociedade de massas em que 

coexistem formas sofisticadas de consumo supérfluo e carências essenciais 

no mesmo estrato social, e até mesmo na mesma família. (FURTADO, 2001, 

p. 23). 

 

A herança histórica brasileira da condição de economia primária exportadora quebrada 

pelo processo da economia de substituição de importações não ficou apenas no passado, tem 

suas influências ainda presentes, visto que a lógica da permanência da desigualdade persiste. 

Construir um pensamento de que o Brasil é ou era subdesenvolvido, para Caio Prado 

Júnior (1974), significou uma “contemporaneidade defasada”, tornou-se preciso ter como alvo 

alcançar o desenvolvimento. O fato recebe da academia e da sociedade especial atenção, 

evidentemente com os níveis de compreensão adequados para cada momento. Para melhor 

visualizar essa formulação Arbix (2001) afirma: 

 

Em um país de carências como o nosso, desenvolvimento já foi totem e tabu. 

Com profundas raízes no passado, mas encravado nos territórios do futuro, 

esse conceito foi ao longo do século XX fonte inesgotável de criação, 

proteção e destruição de novas imagens do mundo, em especial nos países 

atrasados. Sob o domínio do Estado, insinuou-se para além do bem e do mal. 

Momentos houve em que irrompeu prenhe de sentidos, envolvendo 

governantes e governados com as razões da economia. Em outro, porém, mal 

conseguiu disfarçar um vazio cínico, que aproximou sua elasticidade de 

concito ou de uma usina de ilusões. (ARBIX, 2001, p. 55). 

 

As razões que conduzem as diferentes abordagens do desenvolvimento vão da 

proposta de orientar a reconstrução de cenários, como o exemplo observado no pós-guerra, à 

situação em que é importante superar situações adversas; sejam em lugares concebidos como 

estagnados, superação de um quadro sócio-econômico; mesmo que não esteja constituída uma 

situação de risco. 

É recorrente a percepção de que os momentos de crises podem vir a ser o elemento 

gerador de reações. A partir desta concepção, o objetivo do trabalho não é fazer uma 
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abordagem do economista Celso Furtado; mas, abordar o cenário de “crises”, no qual ele 

torna-se um ícone no que diz respeito à história da economia e do desenvolvimento brasileiro, 

por ser um dos grandes pensadores e homem de ação que acreditou ser possível construir um 

país com menores diferenças sociais e econômicas. Entretanto, o fato de acreditar no avanço 

do desenvolvimento brasileiro foi importante, mas não seria o bastante para torná-lo real, para 

reforçar este pensamento, Paulani (2008) afirma: 

 

Celso Furtado foi quem percebeu que o país podia acabar de ser construído e 

deixar de uma vez por todas que sua evolução fosse, direta ou indiretamente, 

comandada de fora. O território digno de continente, a generosa fertilidade 

do solo, as riquezas naturais incomensuráveis e o imenso mercado interno 

potencial estavam ali mesmo, colocando essa construção ao alcance da mão. 

Alertou, no entanto, que, para isso, seria preciso deixar de lado as idéias 

convencionais sobre vantagens comparativas, adotar o planejamento como 

elemento primordial do Estado e reforçar as instituições da sociedade civil. 

(PAULANI, 2008, p. 54-55). 

 

 Associa-se a este pensamento as situações já mencionadas neste texto como os fatores 

de ordem internacional, que internamente resultavam em endividamento e problemas sociais. 

Torna-se necessário pensar em possíveis alternativas que devem contar com atitude política 

voltada para fins substantivos, maior participação da sociedade por se tratar do interesse 

social. É importante considerar o desafio de preservar a unidade nacional na construção de 

uma sociedade democrática aberta às relações externas. Isso significa compreender a 

importância do espaço nacional, não desprezando o espaço internacional. 

 Celso Furtado apresenta, no 1º Seminário Internacional da Universidade de São Paulo 

– USP sobre “Novos Paradigmas de Desenvolvimento”
9
, posicionamentos interessantes 

dentre os quais reflete sobre a forma como a globalização interrompeu o avanço na conquista 

de autonomia na tomada de decisões estratégicas. Ao discutir a crise brasileira aponta a 

importância da criatividade política contemplando a participação maior do povo no sistema de 

tomada de decisões, e acrescenta, “sem isso, o desenvolvimento futuro não se alimentará de 

autêntica criatividade e pouco contribuirá para a satisfação dos anseios legítimos da nação” 

(FURTADO, 2000, p. 23).  

O autor trata das questões relacionadas ao processo e problemas históricos do Brasil, 

sempre de maneira real por meio das suas diversas contribuições e demonstra como é 

necessário recorrer ao processo de formação da nação brasileira, descortinando as fragilidades 

                                                 
9
 1º Seminário Internacional da USP sobre “Novos Paradigmas de Desenvolvimento – 13 e 14 de junho do ano 

2000. 
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passadas e atuais que exercem influências na transformação em uma sociedade menos 

desigual, na permanência da identidade cultural e na forma de pensar políticas e instrumentos 

criativos. 

Este quadro aponta para a análise sobre a participação do homem na produção do 

espaço e na construção de novas formas de convívio social, trata-se da produção do local em 

uma relação dialética com o global. Segundo Carlos: 

 

O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se 

anuncia e a especificidade histórica do particular. Desse modo o lugar se 

apresenta com o ponto de articulação entre a mundalidade em constituição e 

o local enquanto especificidade concreta, enquanto momento. É no lugar que 

se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflito e as tendências da 

sociedade que se volta para o mundial. (CARLOS, 1996, p. 29). 

 

O discurso do desenvolvimento contemporâneo está sedimentado pelas regras da 

globalização econômica, da valorização do capital financeiro e das relações dominantes que 

se realizam através de redes de controle das informações, da apropriação do conhecimento e 

da capacidade de coordenação financeira. 

O desenvolvimento é visto, em grande parte das concepções, sempre vinculado à 

produção de indicadores, sem associá-los a uma dinâmica maior onde estão envolvidos os 

sujeitos sociais. A questão econômica é importante e apresenta seu espaço; no entanto, o 

debate sobre desenvolvimento que entrelaça os aspectos econômicos, sócio ambiental e 

político institucional aponta para a necessidade de compreender que a base do 

desenvolvimento não está somente na dimensão econômica, vai além. 

 Ao admitir que seja real a existência de um “novo cenário mundial”, Sachs indica que 

este cenário é um momento de oportunidade, especialmente para o Brasil, corroborando com 

esse pensamento Araujo (2009), afirma que: 

 

O novo contexto é uma oportunidade para o Brasil, pois este novo momento 

surpreende o Brasil em meio a importantes mudanças que vêm ocorrendo 

nos últimos anos no Brasil. Primeiro, o país descobriu a força do consumo da 

base da pirâmide como motor da economia. Uma grande parte da elite 

brasileira não acredita nisso, até despreza isso, pois acha que ser um país 

poderoso é produzir para a porção de cima da pirâmide da renda e para 

exportar. O projeto de integração competitiva que vigorou na década de 

1990, no Brasil, se funda nessa crença. Pensam que o que tem consistência, o 

que constrói o Brasil no futuro é integrar o pedaço moderno do Brasil no 

mundo e produzir para eles: para a parte rica do país e para fora. (ARAUJO, 

2009, p. 50). 
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Retomando a análise de que o Brasil construiu o que se pode denominar de um 

verdadeiro processo de “hiato e fragmentação social”, em que claramente se estabelecem 

severas fronteiras entre os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira; o desafio 

apresentado então é encontrar, em longo prazo, alternativas para amenizar e∕ou romper a força 

imposta por estas fronteiras, pois neste contexto fronteiras tem o sentido de divisão. 

Para o enfrentamento desse desafio se opere com a proposta de longo prazo, visto que, 

foram muitos os fatores que resultaram no processo de distanciamento dos grupos sociais no 

Brasil, e da inserção no contexto internacional. 

É ingênuo pensar em um desenvolvimento instantâneo
10

 frente à necessidade de 

corrigir a desigual distribuição de renda, garantir a qualidade das políticas públicas e 

considerar as políticas macroeconômicas como necessárias, além de ampliar a eficácia e 

quantidade das políticas microeconômicas. Emerge uma preocupação na questão da 

formulação de um projeto nacional de desenvolvimento capaz de permitir a integração à 

economia globalizada, pois ainda é presente a discussão do processo de integração regional. 

Insere-se no debate o tema sobre Programas e Políticas Públicas, o conjunto de 

formulações sobre o desenvolvimento e a discussão sobre sua viabilidade. E, quando se trata 

da formulação de Programas e Políticas Públicas, a visão do que se entende por 

desenvolvimento exerce papel norteador para a formulação e escolha dos objetivos. 

Consequentemente, na interpretação e efeitos dos seus resultados. 

São muitos os caminhos para o entendimento da categoria desenvolvimento. Neste 

trabalho a análise da categoria estará atrelada à discussão de Território, ou da Abordagem 

Territorial, partindo da compreensão de que as Políticas Públicas voltadas para o 

desenvolvimento se consolidam e tem seus rebatimentos no Território.  

Neste contexto, é crescente a preocupação com o Desenvolvimento, recentemente 

autores como Abramovay (2007) entre outros, discutem a questão do desenvolvimento com 

vistas ao combate e redução da pobreza, ou da atenuação das diferenças regionais nos 

aspectos econômicos, sociais, produtivos e na perspectiva ambiental.       

Dentro da discussão, o momento é de encontrar alternativas viáveis neste processo 

para a promoção do Desenvolvimento. No Brasil se observa grande preocupação na 

formulação de Políticas Públicas voltadas para a questão regional e territorial. O eixo 

principal é a preocupação com os aspectos econômicos; as preocupações com os aspectos 

sociais e ambientais ficaram em segundo plano, mas atualmente são pontuadas como 

                                                 
10

 O termo é utilizado para definir uma transformação rápida, imediata que não se aplica ao desenvolvimento 

enquanto um processo.  
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prioridades.  Este ponto de vista é também apresentado por Araujo (2009), e ajuda na 

compreensão de que não se pode negar o papel dos aspectos sociais e ambientais e até mesmo 

culturais ao pensar o Desenvolvimento.  

Se não há mudanças que interfiram no modo de organização e condições de vida dos 

grupos sociais mais vulneráveis, não é possível afirmar que o desenvolvimento ocorreu de 

fato. A abordagem do novo, das consequências do processo de construção das desigualdades 

são desafios para as comunidades desprovidas, em sua maioria, de informações e recursos. 

Esta situação é verificável tanto nos espaços urbano e rural no Brasil. 

Quando construiu um país subdesenvolvido, construiu também um Brasil em que o 

urbano representa manifestações do moderno e o espaço rural atrasado socialmente. Este 

aspecto contribuiu de forma negativa para que o espaço rural se tornasse mais carente, relativo 

às iniciativas com foco no desenvolvimento. O que sugere maior necessidade de interferência 

no espaço rural, visto que, conformou-se num formato de áreas economicamente mais 

fragilizadas. De modo especial, destaca-se o Nordeste porque a maior parte dos municípios 

possui população rural significativa. 

As populações rurais ou urbanas estão inseridas nesse contexto do desafio do 

desenvolvimento que atenda as esferas econômicas, sociais e ambientais. No trabalho em tela, 

o foco de análise é o espaço rural, e especificamente as intervenções netas áreas rurais, mas 

não é uma análise isolada, considera fatores externos que exercem influência nos lugares.  

Construir forças locais implica em estabelecer olhares em diferentes e diversas 

dimensões. Quanto às influencias que os fatores externos exercem, conforme alerta Araujo 

(2000), consolidando o fato no Brasil. 

 

Ao longo de quatro séculos, desde seu descobrimento pelo capital mercantil 

em busca de internacionalização, até o século atual, o Brasil se constituiu 

como um país rural, escravocrata e primário-exportador. Nó no século XX é 

que emerge o Brasil urbano-industrial e de relações de trabalho tipicamente 

capitalistas. As antigas bases primário-exportadoras, embora montadas no 

amplo litoral do país, eram dispersas em diversas regiões, tendo associadas a 

elas as indústrias tradicionais. (ARAUJO, 2000, p. 116). 

 

Relembrando o conjunto de fatores que justificam a análise sobre o desenvolvimento 

brasileiro, evidencia-se que o processo de industrialização acelerada da economia 

desencadeou o aumento da desigualdade regional e da concentração industrial da região 

Centro-Sul. A região Nordeste historicamente foi caracterizada pela sua fragilidade 

econômica, e constitui-se como alvo das experiências de planejamento e execução de ações 



 

62 

 

governamentais, que se apresentam como alternativas para alcançar uma possível “solução” 

do quadro de pobreza estrutural. 

 

1.5 O Planejamento e a Questão Regional, feições ligadas ao Desenvolvimento  

 

A humanidade é historicamente marcada por mudanças, o homem se encontra frente a 

novos e constantes desafios. É sempre crescente a necessidade de refletir sobre a intervenção 

humana no processo de produção do espaço, e na construção de novas formas sócio espaciais. 

Neste contexto, são inquietantes as questões que tratam da relação entre os homens e sua 

importante participação na configuração dos lugares, na construção dos processos e da 

história. 

Compreende-se que a construção de discussões sobre as questões sociais está 

intrinsecamente atrelada aos resultados da reprodução do capital, enquanto processo histórico, 

além das formas em que o processo das relações sociais de produção assume sob o imperativo 

do modelo capitalista. É neste sistema histórico que engendra um conjunto de atividades 

marcadas pelo dinamismo das forças produtivas protagonizadas pelo progresso técnico e pela 

acumulação de capital, onde o imperativo do movimento e da mudança são as regras centrais 

do sistema.  

A busca do entendimento destas relações acompanha a humanidade e cresce com a 

materialização de um conjunto de problemas resultantes da mesma, isso motiva a realização 

de estudos e investigações, face aos processos serem históricos. Mesmo ciente que o sistema 

capitalista é contraditório em suas entranhas, e fundamental também lutar na elaboração de 

alternativas e sugestões que auxiliem na compreensão destas relações contraditórias e da 

superação de problemas por meio das proposições de novos processos; e nas questões que de 

maneira dinâmica vão se apresentando no espaço ao longo do processo histórico.  

A metamorfose que se verifica nas questões de ordem econômica e social está presente 

nas diferentes leituras e apontam a necessidade de retomar e inserir a discussão do 

planejamento, inclusive pra transcender a velha e superada concepção liberal do exclusivismo 

do mercado, onde a lógica imperativa não seria apenas no reconhecimento da lei de mercados, 

mas da importância do Estado enquanto instituição fundamental no emprego de uma nova 

racionalidade que possa ir além das imperfeições construídas pelo mercado. 

No capitalismo a superação de suas contradições é extremamente difícil. Porém, não 

se pode passivamente “esperar pela revolução social” para que essas contradições sejam 

superadas. Para completar não se discorda do economista de esquerda Paul Baran (apud 
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OLIVEIRA, 2008, p. 69), no que se refere ao capitalismo e a questão da impropriedade do 

planejamento, onde o mesmo afirma que “não é o planejamento que planeja o capitalismo, 

mas é o capitalismo que planeja o planejamento”. Longe disso não se pode ser ingênuo como 

também não se pode simplesmente denunciar e esperar por um milagre e de suas supostas 

“condições objetivas e subjetivas”. 

Voltando a questão central, é pertinente abordar as preocupações com as  intervenções 

no espaço, enquanto construção social, e elege-se também a questão do desenvolvimento, 

como elemento merecedor de análise, na medida em que se pode entender o desenvolvimento 

como uma consequência do planejamento a partir da relação que se estabelece entre o ato de 

planejar e a eficácia na fase executiva. 

A prática do planejamento pode ser estabelecida por relações que se consolidam no 

espaço, principalmente, quando estas caminham de forma pré-determinada; ou com a 

definição de pontos norteadores. E ainda, tem a alternativa das mesmas serem estabelecidas 

pela particularidade de uma determinada realidade, e/ou situação problema que requer a busca 

de mudanças e metas. Em uma observação pela busca da superação, o “sucesso” e o “êxito” 

estariam na questão do “desenvolvimento”, com convicção de que o planejamento é essencial 

para o desenvolvimento.  

Na perspectiva da eficácia e da busca de resultado, pode-se conceber o planejamento, 

como mostra Escobar (2000, p. 211), pelo papel de legitimar a tarefa do desenvolvimento. E 

ainda, apresenta o conceito de planejamento alicerçado na certeza de que mudanças sociais 

podem ser orientadas, forjadas ou produzidas. Mesmo que o processo inicial de um quadro 

social não tenha sido planejado, os resultados futuros podem materializar-se ao longo do 

tempo mediante instrumentos de avalição e direcionamento das ações, além do 

acompanhamento/monitoramento. 

A concepção de planejamento se vinculou com a forte interpretação de que o bom 

planejamento constituía, e era caracterizado pela forma de conduzir os países com problemas 

econômicas e sociais, adotando como marco a forte intervenção do Estado, com destaque para 

a necessidade de mudanças estruturais, em especial na concentração de investimentos no 

segmento industrial e na área de serviços.  

Esta concepção ganha espaço e reconhecimento sem grandes contestações. É 

repassada como uma “doutrina” (ou ideologia política) com forte rebatimento nos chamados 

países do Terceiro Mundo no período Pós-Guerra. Ocorrendo de maneira enfática nestes 

países que estavam contidos os elementos históricos e culturais, de acordo com Escobar 

(idem).  
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Contextualizado, o planejamento colabora na organização dos espaços e neste caso, 

dos chamados países pobres, contribui na definição das causas do subdesenvolvimento, 

conforme Santos, que define o planejamento como instrumento para a acumulação de capital 

e contraditoriamente como “indispensável” na consolidação de seu atraso social: 

 

Sem o planejamento teria sido impossível atingir-se uma intromissão tão 

rápida e brutal do grande capital nessas nações. Não cremos que seja exagero 

afirmar que o planejamento tem sido um instrumento indispensável à 

manutenção e ao agravamento do atraso dos países pobres, assim como o 

agravamento ou à exacerbação de disparidades sociais. (SANTOS, 2007, p. 

13) 

 

Santos não enalteceria os instrumentos do planejamento como esteio para a superação 

do capitalismo, mas por outro lado, o autor não oferece alternativas ao sistema histórico no 

qual vivemos; mas sua observação tem grande valia na medida em que a “perversidade do 

capital”, através do planejamento face à tecnoburocracia do Estado, ampliou (e ainda amplia) 

as disparidades entre os países e entre as pessoas. 

 Assim, a concepção acerca do planejamento após o final da grande guerra serviu 

também para sustentar o discurso e a “prática do subdesenvolvimento”, o que gerou uma 

política pela “superação” desses problemas. Entretanto, o mesmo serviu como “causa” para 

reafirmar a necessidade da intervenção do Estado, para assegurar o bem-estar, e alcançar bons 

índices de crescimento de suas economias. Pode-se observar que a concepção dualista 

cepalina integrou esse processo no Brasil e em outros países da América Latina, dando-lhe um 

caráter de linearidade histórica na questão do desenvolvimento econômico na medida em que 

o interesse não era superar o capitalismo, operar por instrumentos institucionais que pudessem 

dirimir as disparidades, superando o atraso e consolidando o segmento moderno dessas 

economias. 

No continente europeu, no século XIX, registram-se matérias sobre o planejamento 

que merecem atenção. Verificou-se que o planejamento nasce da necessidade imposta pelo 

rápido crescimento urbano, resultado da expansão da industrialização. A intervenção do 

Estado no processo de ordenamento urbano das maiores cidades europeias, como Paris e 

Londres, era fundamental. Como exemplo, pode-se citar as reformas protagonizadas por 

Hausmann
11

, construindo boulevares, arborizou diversos eixos da malha concêntrica 

parisiense, além dos sistemas de iluminação, o que tornou a cidade estruturalmente mais 

organizada.  

                                                 
11

 Artista plástico, poeta e romancista. 
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No momento que se verifica a emergência de solução dos problemas que se 

concentravam nas cidades, emergindo da necessidade de uma organização, surge uma 

orientação com o propósito de uniformizar. De acordo com Escobar, essa seria uma fórmula 

essencial para o planejamento; realizar uma análise com olhar para o contexto real e 

consequentemente elaborar formas de agir na alteração da realidade. Desse modo, o mesmo 

tem o poder de redefinir a economia e a sociedade, a partir de uma fórmula padrão. 

O planejamento pode ser considerado como um conjunto de iniciativas que tem em 

seu conteúdo a apresentação de soluções que sejam objetivas, e, com certa precisão, no 

momento ao se constatar uma situação problema em que a intervenção a ação se faça 

necessária. Assim esboça Escobar quando analisa essa intervenção, isso decorrente dos 

“problemas sociais” urbanos: 

 

Exatamente como os planejadores atuais do Terceiro Mundo, a burguesia 

europeia, em um dado momento do século XIX, foi forçada a buscar 

soluções para o problema da pobreza. Na verdade, a administração da 

pobreza deu lugar a toda uma área de intervenção, área a que alguns 

pesquisadores deram o nome de social. Pobreza, saúde, educação, 

saneamento, desemprego, etc., foram definidos como “problemas sociais” 

que, por sua vez, demandavam um conhecimentocientífico minucioso da 

sociedade e da população, extensivo planeamento social e intervenção na 

vida cotidiana. (ESCOBAR, 2000, p. 212) 

 

O planejamento tem na busca do bem-estar sua principal feição. O gerenciar, o 

conduzir e o encaminhar as ações vão a diferentes momentos históricos revelando o papel 

instrumental do planejamento; tornou-o urgente à sociedade em geral, que apresenta a 

necessidade de caminhar para o desenvolvimento e para modificar uma realidade marcada 

pelas desigualdades sociais. 

O contexto conduziu a um esforço intenso para alcançar meios precisos, onde o 

pensamento e a produção fossem mais eficazes. Desta forma tem constituído o papel do 

planejamento e dos planejadores, com a consolidação das políticas keynesianas, por várias 

décadas, e o despertar para uma sociedade profundamente desigual como é o caso das 

sociedades latino-americanas. 

Explicar esse fracasso em função do “sistema capitalista” e mais nada, é fazer a 

analise simples. Porém, entender que os protagonistas emanados da estrutura do Estado 

procederam esse processo de forma autoritária, além da má gestão dessas ações é que geraram 

contradições e fracassos dessas “ações de desenvolvimento”. Essas explicações 

empiricamente são as mais plausíveis, até porque no capitalismo, o imperativo do capital 
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ordena lógicas contraditoriamente insuperáveis. Mas como dito acima, não se pode esperar e 

focar nesse processo, mesmo ciente dessas contradições, deve-se inserir como desafios das 

análises e dos limites e possibilidades de atingir o esperado desenvolvimento sob o caminho 

do planejamento estatal. 

 Nessa quadra, o Brasil tomou algumas iniciativas de construção e de experiências com 

o planejamento, registradas depois de 1930. Nesse período observou-se um momento marcado 

por alterações econômicas e sociais. A tradicional estrutura econômica com base na 

agricultura de exportação e monocultora, que caracterizou o Brasil por um considerável tempo 

é alterada devido a fatores históricos, como a queda nas exportações de café, que sede lugar a 

um modelo desenvolvimentista baseado no modelo urbano-industrial. Registra-se uma 

alteração nos eixos econômicos regionais, onde o centro-sul alavanca como o centro 

econômico nacional. 

As alterações foram de ordem econômica, consequentemente, os reflexos rebatem nas 

esferas sociais e política, e até no direcionamento da história do país. Neste sentido, as ações 

de planejamento no Brasil apresentam formato com uma forte preocupação relativa às 

questões sociais; em destaque, o combate a desigualdade social.  No reflexo deste momento, 

tem-se como marco a iniciativa de planejamento no Brasil; a criação em 1934 do Conselho 

Federal de Comércio Exterior, que tinha como atribuição investigar e propor soluções no 

segmento das transações comerciais externas brasileiras. No conjunto dessas ações, destaca-se 

a criação do Plano Especial (Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa 

Nacional) 1939 – 1943, com foco na construção de obras de infra-estrutura. 

É possível afirmar que historicamente o Brasil não tem grande experiência com a 

questão do planejamento, e ao analisar através de uma visão geral pode-se afirmar que as 

ações de planejamento registradas no país apresentam uma característica comum: o fato de 

serem imediatista, e com resultados estruturalmente decepcionantes. 

Observa-se que as condições econômicas, a posição de submissão ocupada pelo Brasil 

no cenário econômico internacional, inserido sob a lógica do subdesenvolvimento, enquanto 

processo histórico operou na necessidade de construir ações de planejamento também 

caracterizadas pela intencionalidade de promover estritamente o crescimento econômico. 

Tendo como objetivo maior, garantir a superação das desigualdades regionais e sociais, mas 

como se sabe não surtiram os resultados desejados. 

Para Araujo (2000, p. 17), a experiência do planejamento é recente e datada do pós-

guerra, visualizada como uma maneira de agir do Estado. O que a autora concebe como 

intervenção planejada do Estado. Se a experiência é recente, tem-se no seu conjunto que 
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significativas evidências são registradas nos anos de 1950. E, merece destaque pela sua 

dimensão, o conhecido Plano de Metas, registrado no governo de Juscelino Kubitschek (1955-

60), impulsionado por dois eixos principais, a industrialização e a modernização.  

A experiência do planejamento neste momento conta com uma importante ação que 

revela uma preocupação com as desigualdades regionais e consequentemente com redução 

das mesmas. Desta forma, a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, em 1959, é onde se verifica a ação do Estado no Nordeste, região que apresenta os 

maiores problemas sociais; face à rigidez fundiária secular e o frágil mercado interno 

regional. A ação planejamento, fundamentando-se, teria que concentrar no processo de 

industrialização e na reforma agrária, não necessariamente visando à diminuição das 

distâncias sociais, mas a diminuição econômica das regiões brasileiras. 

Na obra, Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: Heranças e urgências, Araujo 

(2000), apresenta a indicação de quatro processos que se acredita terem sido marcantes para 

impulsionar o planejamento no Brasil, são eles: a ampliação da articulação comercial, a 

integração produtiva, a inserção na economia mundial e a integração físico-territorial. Estes 

processos ocorreram entre os anos de 1950 a 1980. Os referidos processos exercem influência 

na constituição do planejamento nacional e regional, na escala nacional; as ações são 

direcionadas para as regiões por meio das agências de planejamento regionais tais como a 

SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e do Centro-

Oeste – SUDECO. 

Em uma retrospectiva histórica, verificou-se a inserção de outras ações como a criação 

do Ministério do Planejamento (1962), sob a coordenação do economista Celso Furtado com 

destaque para o Plano Trienal, que tinha como objetivo combater as desigualdades estruturais 

do país, em especial as desigualdades regionais. Logo depois, no período do Regime Militar, 

ocuparia lugar o Programa de Ação Econômica do Governo – PAEG. E com o avançar do 

tempo, novas propostas de intervenção são elaboradas. 

A partir da década de 1980, rotulada como a “década perdida”, o planejamento perde 

espaço e as políticas ditas neoliberais o ocupam, influenciando a propagação da redução do 

intervencionismo estatal na economia. O novo cenário marcado por problemas de ordem 

social e econômica como a crise cambial, os baixos índices de crescimento das economias 

subdesenvolvidas, paralelo à crise do petróleo e da alta inflacionária, atuaria o imperativo das 

“forças do mercado”. Todo esse processo contribuiu para o sepultamento do planejamento no 

Brasil, fenômeno que até a atualidade repercute negativamente. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=sudam&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sudam.gov.br%2F&ei=urv0UamrKYKY9gTs-oHwDA&usg=AFQjCNGA6MZwlIg29CPhXB2yzQYPJPD4ow&bvm=bv.49784469,d.eWU
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Em 1990, na busca pela integração da economia mundial, com os comandos 

normativos no capítulo da Ordem Econômica insculpidos na Constituição de 1988 previu-se 

significativas mudanças; onde o planejamento voltaria a merecer atenção, pois se constituía 

como novo caminho para alcançar o desenvolvimento. Claro! Novos procedimentos, porém 

restritos ao caráter normativo. Ou seja, pela primeira vez, existia essa possibilidade jurídico-

constitucional (principalmente na seara da hermenêutica), entretanto limitado, em função da 

perda do poder da economia estatal como alavanca do processo de desenvolvimento. 

 Destarte, as alterações na forma de pensar o planejamento irão tomar maior evidência 

a partir de 2000, em que elementos fáticos como a aproximação do planejamento com a 

realidade e a questão da gestão ocupam lugar em sua formulação. Aos poucos, vai abrindo um 

“novo tempo do planejamento”, isso observado precipuamente nos debates acadêmicos e 

institucionais. 

Neste quadro, se registrou diferentes formas de ações voltadas para a intervenção 

planejadora no Brasil. Estas ações ao longo dos anos, muitas vezes, apresentaram o mesmo 

formato (ou padrão de planejamento) para realidades diferentes do território brasileiro.  

Relativo à aproximação e distanciamento na busca do “desenvolvimento” pela via do 

planejamento, o Brasil percorreu trajetórias marcadas por experiências frustradas e/ou 

fracassadas, interregnos em que o desequilíbrio foi marcante e expressivo, principalmente nos 

resultados. Isto porque as ações não aproximavam da complexa realidade marcada pelas 

diversidades territoriais, da multiplicidade de perfis de atores sociais envolvidos, e 

principalmente das ações e expectativas de resultados. Desse modo, esse “velho modelo” era 

formulado por um grupo pensante (tecnoburocrata), que diagnosticava e previa interferências 

ignorando as diversidades, neste sequer a questão da gestão dos projetos era discutido. O 

modelo de planejamento era verticalizado e distante da realidade dos beneficiados territoriais 

(regionais ou espaciais). 

As marcas e expressões deste contexto histórico ainda permanecem e são alvos para as 

novas formulações das políticas públicas, e estão presentes nas discussões acerca dos 

caminhos e metas destas propostas. O fato mais significativo no ato de planejar, no atual 

cenário brasileiro, é marcado pelo avanço das chamadas políticas setoriais, e claro, sem alterar 

as desigualdades sociais e regionais. E, também, na manutenção de uma forma de pensar 

estruturada na existência de um centro de poder que, por sua vez, pensa e executa as ações de 

uma maneira organizada de um ponto fixo para direções específicas, sem elos e pontos de 

convergência, em uma estrutura sem correlações de elementos, conforme representado no 

esquema abaixo: 
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AÇÕES 

Figura 03 – Modelo Tradicional da Estrutura do Planejamento no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/2012. 

 

A organização da forma de planejar que predominou no Brasil revela uma 

desarticulação entre as diferentes esferas que estão diretamente vinculadas a esta ação. O que 

conduz a ponderação de que o país historicamente não constituiu em amplo sucesso na ação 

de planejar. Além da desarticulação entre as entidades, grupos sociais, esferas de poder, que 

podem ser chamados de grupos de interesse, também provocaram o desgaste e o insucesso 

destas ações estratégicas ao desenvolvimento. 

 Focando na discussão do conceito de planejamento apresentada por Domingues Filho 

(2007, p. 130), que define a ação de planejar como intervir na realidade, de forma a produzir 

determinados resultados. O autor aponta que para alcançar tais resultados o ato de planejar 

deve contar com o conhecimento da realidade e apresentar uma definição de planejamento 

pautada em concatenar as diversas ações dos diferentes atores da máquina pública em 

relação com a sociedade. As proposições de Domingues Filho sustentam a reflexão sobre os 

insucessos do planejamento no Brasil. 
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 Cabe fazer uma ponderação sobre a dificuldade em que consiste o ato de planejar. Por 

uma ótica, o planejamento pode ser compreendido como uma forma mais segura que parte da 

lógica e da objetividade, que está por trás da intenção em planejar. E, mais do que isso, 

implica na proposta de racionalizar apontada por Domingues Filho (2007, p. 129) como uma 

alternativa para reduzir as incertezas. Mas, é preciso resgatar os objetivos que se pretende 

alcançar, problemas e questões alvos, para que a precisão desta ação não seja inflexível, em 

especial, quando se trata de solucionar questão nas dimensões social, política e econômica. 

Pode-se constatar que a herança da experiência do planejamento na trajetória histórica 

do Brasil apresenta sinais constantes da busca por alternativas para superação dos problemas 

sociais, políticos e especialmente econômicos. Essa busca tem grande relevância no contexto 

da formulação da chamada questão regional. Quadro que evidencia a intensa disparidade 

socioeconômica entre as regiões brasileiras, agravado nos anos 1950 com o avanço de São 

Paulo e o centro-sul em geral, além do surrado (enquanto discurso) e vetusto fenômeno das 

grandes secas, que exerce influência na tomada de decisão em relação à preocupação por parte 

do Estado em encontrar alternativas de diminuição dessas disparidades, particularmente para 

o Nordeste.  

Chama-se a atenção para a secular política voltada para a questão da problemática 

regional, em que o Nordeste então é cenário principal para intervenção do Estado, segundo 

Francisco de Oliveira: 

 

Começa a constituir-se já quase um consenso entre estudiosos do Nordeste 

brasileiro considerar-se a intervenção do Estado no combate às secas a 

primeira manifestação do planejamento da atividade governamental para
12

 

resolver os problemas da economia regional. (OLIVEIRA, 2008, p. 172). 

 

Nesta perspectiva o Nordeste é considerado como importante alvo da intervenção via 

planejamento, onde as ações foram se desdobrando em meio a um contexto de jogo de 

interesses políticos e econômicos; o direcionamento das ações não estaria livre das 

interferências locais e clientelistas. Mas, tinha como objetivo alterar uma dada realidade de 

qualquer modo. E assim, cita-se a própria criação da Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas – IFOCS e, posteriormente, veio a constituir o Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas – DNOCS; como um nítido exemplo de intervenção com foco central e momentâneo 

no caso, o combate às secas no Nordeste. Ainda que as ações do DNOCS não tenham tido o 

caráter preciso do que se espera do planejamento, indicou a maneira como as ações vão se 
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 Grifo do autor. 
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consolidando no Nordeste, e como também se consolida a problemática estrutural da chamada 

questão regional. 

 Foi com foco nas questões dos problemas do Nordeste, sobretudo do processo 

irregular que se apresentou no chamado desenvolvimento brasileiro, e na constituição do 

Nordeste como região problema que conduziu, como já dito anteriormente, a criação da 

própria SUDENE, pela Lei nº 3.692, de 15 de dezembro de 1959, no Congresso Nacional
13

.  

 

A Sudene traz inscrita, desde a sua origem, a marca da intervenção 

“planejada” no seu programa, que se reflete mesmo nos textos das leis de sua 

criação e de seus planos diretores, isto é, de uma tentativa de superação do 

conflito de classes intra-regional e de uma expansão, pelo poder de coerção 

do Estado, do capitalismo do Centro-Sul. (OLIVEIRA, 2008, p. 251). 

 

O suceder dos anos e décadas apresentou e aprofundou o mesmo cenário caracterizado 

pelas velhas desigualdades regionais, os ciclos de crises tornaram-se cada vez mais 

resistentes. Em toda a trajetória do planejamento no Brasil foi registrada uma série de planos e 

ações focadas nas regiões, e na dinamização das mesmas; além daquelas mitigadoras de 

questões imediatas como era o combate à seca. Os recortes citados revelam a iniciativa, e 

demonstram que o planejamento acompanha a história em busca do sucesso na superação do 

heterogêneo território brasileiro, pois o caminho se constituiu por meio da questão regional. 

Dentro desta perspectiva, considerando as especificidades de cada região, é possível 

reconhecer a presença de elementos de natureza econômica, política e social; que se 

relacionam e permitem a construção de um diálogo sobre a temática do desenvolvimento 

regional. 

É admissível visualizar na região as ações, fenômenos e/ou fatos que ganham 

significados. Por isso, procurou-se promover ações que apresentassem alternativas de médio e 

longo prazo, objetivando assegurar melhorias na condição de vida do cidadão via, entre 

outros, ajustes na organização econômica, conservação e preservação do meio ambiente.  

No entanto, há uma ruptura na forma de pensar e planejar, uma nova dinâmica passa a 

ser considerada, o Território. Então sugere o compartilhamento da identidade própria, no 

sentido de coesão social. Segue-se por velhos caminhos e têm novas formas do caminhar e 

encaminhar os fenômenos e dinâmicas recentes, em especial, no que diz respeito à perspectiva 

do desenvolvimento, em particular no Brasil. 

 

                                                 
13

 Informação obtida de Francisco de Oliveira em  Noiva da revolução; Elegia para uma re(li)gião: Sudene, 

Nordeste. Planejamento e conflito de classes. São Paulo: boitempo, 2008. 
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1.6 Desenvolvimento Regional Brasileiro: O Nordeste como cenário das experiências 

 

De modo contundente, os problemas sociais se fixam e visivelmente aparecem nas 

produções sobre o debate da questão regional, que tem o Nordeste como centro. Dentre 

outros, Araujo (2000, p.52), chama a atenção para as diferenciações: “Apesar do intenso 

crescimento da pobreza nas áreas urbanas, a questão social nas zonas rurais é relativamente 

mais grave...”. 

Informações que apontam para uma situação de pobreza no Nordeste se tornam 

corriqueiras, e ressaltam a presença das experiências voltadas para o desenvolvimento, que 

ganha dimensão conforme as necessidades, e especificamente, com o surgimento da “Questão 

Regional” no Brasil e da velha cantilena do Nordeste como “região problema”.  

No final dos anos 1950, ao observar o quadro sócio-econômico do Nordeste, , as 

características apontavam para uma região estruturalmente pobre em relação às áreas mais 

dinâmicas do país, com poucas perspectivas de superação dos problemas de natureza social e 

econômica. 

A colonização brasileira é iniciada na costa nordestina, consequentemente foi a 

primeira a ser explorada, fato que apontava para os possíveis problemas ocasionados pelo 

processo de exploração. Visto que, a exploração econômica definiu os rumos da colonização. 

A experiência açucareira apresentou dimensões ímpares relacionadas à geração de 

lucro, a necessidade de fixação, e a defesa das novas terras. Foram os engenhos, desde o 

início, os marcos da ocupação portuguesa em terras brasileiras, verdadeiros indicativos da 

posse da terra.  

 A produção rapidamente se expandiu pelo Nordeste cristalizando o modelo grande 

latifúndio, monocultura e escravismo. E o engenho ganhou espaço como núcleo da 

colonização e base da grande exploração econômica, tornou-se firme, resultando em uma 

verdadeira civilização do açúcar, que marcou séculos da história brasileira.  

Como os caminhos para o crescimento contavam com muitas alternativas resultantes 

do quadro natural diversificado; a posse da terra e sua exploração direcionavam para o 

enriquecimento de uma pequena parcela da população que dispunham de meios e estratégias 

para explorá-la, e a partir daí acumular privilégios em detrimento de uma maioria formada 

pelos menos favorecidos e necessários no trabalho, na movimentação da plantação, do 

engenho e das demais atividades.  

Este grupo era composto pelos índios que recusavam sujeitar-se ao processo imposto, 

fato que dificultava o avanço dos planos de conquista dos colonizadores; por este motivo um 
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grande número deles foi dizimado. A parcela dos desfavorecidos era acrescida pela figura do 

negro, que ao ser escravizado, muitas vezes, também se opõem a está situação promovendo as 

conhecidas revoltas negras. No entanto, isso não foi o bastante para conter a consolidação de 

uma minoria autoritária. Com tanto para produzir em função da plena expansão e exploração 

agrícola, especialmente a cana-de-açúcar, o problema da mão-de-obra, dificultava a conquista 

do nordeste. 

 

Mas o problema principal, o mais sério, era o da mão-de-obra, de vez que os 

trabalhadores eram necessários não só a cultura da cana – plantio, limpa e 

colheita -, como também à fabricação e ao transporte do açúcar e ainda à 

cultura de mantimentos e aos serviços domésticos. (ANDRADE, 2005, p. 

76). 

 

As raízes da constituição da região Nordeste podem ser resgatadas no estudo das 

contribuições valiosas dentre as quais merece destaque Gilberto Freyre
14

, que retrata o 

cotidiano da formação, das relações do passado colonial, apresenta a história e os aspectos 

marcantes que caracterizaram um processo de constituição do Brasil, especificamente, da 

região Nordeste. Ainda na obra de Freyre são apresentados os traços da presença do 

colonizador, em evidencia o estabelecimento de uma forma de relação marcado pela 

desigualdade, exploração em que a atividade mantenedora era especialmente agrária, marcada 

pela prática da monocultura e presença do latifúndio. 

A partir dos anos de 1950, tem as contribuições de Josué de Castro
15

 e Manuel Correia 

de Andrade, que tratam da formação do Nordeste e dos principais fatores determinantes na 

constituição de uma região que no cotidiano tem o retorno ao passado para compreensão do 

contexto atual. Através da leitura da obra de Castro pode-se analisar que os problemas sociais, 

tão corriqueiros a história do Nordeste, não são de essência natural. Assim, as desigualdades, 

as formas de convívio com o meio e o enfretamento da fome e da miséria são temas de ordem 

social; e não reflexos da natureza e se apresentam de diferentes maneiras no espaço brasileiro: 

 

A fome no Brasil, que perdura, apesar dos enormes progressos alcançados 

em vários setores de nossas atividades, é conseqüência, antes de tudo, de seu 

passado histórico, com os seus grupos humanos, sempre em luta e quase 

nunca em harmonia com os quadros naturais. Luta, em certos casos, 

                                                 
14

 Em 1933, foi publicada uma das suas mais importantes obras  Casa-Grande & Senzala, no âmbito das ciências 

sociais a obra é utilizada para melhor compreensão do processo histórico da formação do Brasil e da região 

Nordeste. 
15

 Josué de Castro apresenta relevante contribuição na compreensão dos problemas sociais que afetam e que 

ainda está presente, como a questão da fome e das formas de sobrevivência humana em meio às adversidades, 

em destaque a obra Geografia da Fome de 1946. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa-Grande_%26_Senzala
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provocada e por culpa, portanto, da agressividade do meio, que iniciou 

abertamente as hostilidades, mas, quase sempre, por inabilidade do elemento 

colonizador, indiferente a tudo que não significasse vantagem direta e 

imediata para os seus planos de aventura mercantil. (CASTRO, 1984, p. 

267). 

 

Igualmente, a obra de Manuel Correia de Andrade tem significativa contribuição para 

o entendimento do Nordeste. A obra, A Terra e o Homem no Nordeste, teve sua primeira 

edição publicada em 1963, e apresenta em detalhes a trajetória de configuração da região; 

para tanto o autor desenvolve uma descrição histórica dos acontecimentos, relatando os 

aspectos concernentes ao conceito da região Nordeste, o processo de colonização e 

crescimento. Nas últimas edições, o autor toca em questões relacionadas ao Nordeste no 

contexto do século XXI.  

Em concordância com o autor, entende-se a importância de discutir o Nordeste, logo, é 

uma significativa contribuição para compreensão do processo de configuração desta região. 

Na verdade, a obra pode ser entendida como um pivô ou ponto de partida para reflexões, que 

instigam diversos debates a respeito da questão regional nordestina, desde o seu processo de 

colonização. 

 

É o Nordeste uma das regiões geográficas mais discutiras e menos 

conhecidas do País. Como ocorre, em geral, com as regiões geográficas, nem 

os seus limites naturais, nem a sua extensão são razoavelmente 

estabelecidos. (ANDRADE, 2005, p. 35). 

 

Observa-se que para além da descrição dos fatores que determinaram o processo de 

colonização da região Nordeste, está o conhecimento sobre a consolidação do poder e das 

desigualdades que marcaram a história do povo nordestino, o que conduz a percepção de que 

situações entre a colonização e a fase atual ainda são desafios. 

Detendo particular atenção aos índios e negros, como se dava a relação destes com a 

terra e as lutas pela posse, observa-se uma conflituosa troca entre o homem e a terra no 

Nordeste. Não apenas no período da colonização, nota-se um constante duelo entre crise 

versus avanço. Foi assim no período da atividade com a cana-de-açúcar não eram cultivadas 

novas variedades, mantendo a variedade introduzida no século XVI. Esse aspecto só sofreu 

alteração a partir do século XIX, juntamente, com o estabelecimento dos grandes engenhos 

onde a lenha alimentava as fornalhas e o bagaço era queimado na bagaceira.  



 

75 

 

Atitudes do homem em relação à terra, não apenas no Nordeste, têm variado através 

do tempo, e ainda variam entre regiões e culturas. É um desafio construir uma relação de 

equilíbrio, que não objetive apenas o lucro, mas a interação natureza e sociedade. 

Partindo da compreensão de que há um constante processo de mediação dos interesses 

e conflitos entre diferentes atores sociais que atuam sobre o um mesmo espaço, este processo 

define e redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, através de suas 

práticas, alteram e como se distribuem na sociedade, e os custos e os benefícios decorrentes 

das ações.  

Ao considerar a ausência de uma gestão planejada, e a partir da compreensão sobre a 

má utilização e distribuição da terra como um processo social, é possível estabelecer suas 

correlações com a desigualdade, que comporta dificuldades novas, outras antigas e 

recorrentes, tornando viável a análise das interações entre sociedades e natureza.   

Ao descrever com muita propriedade a maneira como ocorreu o desenvolvimento de 

todas as atividades econômicas e ao tratar da relação do trabalho assalariado nos diferentes 

pontos do Nordeste, Andrade (2005) remete a questionamentos sobre a relação homem versus 

terra. Afinal, o que impediu o êxito desta relação? A opção por um sistema de economia 

capitalista? 

 

Optando por um sistema de economia capitalista, os governos que dirigiram 

o País nos últimos quarenta anos procuraram transferir para as atividades 

agrícolas os sistemas de administração de empresas, já dominantes nos 

setores industrias e comerciais, que davam os primeiros passos no meio 

rural, sobretudo nos setores dominados pelas grandes empresas, pela 

exploração latifundiária. (ANDRADE, 2005, p. 237). 

 

Os reflexos do avanço do sistema capitalista revelam suas contradições e expõe a 

exploração que lhe é intrínseca, e possibilita enxergar que os meios mudaram; no entanto os 

objetivos da minoria detentora do poder se solidificaram. Hoje, ironicamente se depara, mais 

uma vez, com a questão das alternativas de desenvolvimento para o Nordeste. Após 

justificativas para o fracasso, consolidando o Nordeste como uma região de contrastes, 

resultantes de um desenvolvimento regional desigual é que a abordagem territorial toma 

crucial importância. 

Todo o dinamismo alcançado pelo processo da globalização, principalmente a partir da 

década de 90, frequentemente deixa a incômoda sensação de que cresce a defasagem. Nunca 

se verificou tamanho emaranhado de informações, tendências e conhecimentos tão facilmente 

divulgados e alterados em todo o planeta. O Nordeste, neste contexto, vivencia conforme 
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define Andrade (2005, p. 249) “o impacto da globalização”, mas diante de um cotidiano 

marcado pela exploração da mão-de-obra, problemática da migração, marginalização, sub 

condição de vida e outros desafios. Mas, de fato qual é o impacto da globalização? Há tempos 

vivenciando e adequando gradativamente aos moldes de um sistema seletivo e opressor. 

Na região Nordeste, em consequência dos fatos políticos recentes e das configurações 

que marcaram toda a sua história, vivenciou o desafio do desenvolvimento com a adoção de 

ações efêmeras que não atendiam aos anseios de todos. Ou, com as propostas expressivas, da 

SUDENE, que pretendia racionalizar os problemas das desigualdades regionais, esta é 

também uma importante e longa discussão. Contudo, o que se verificou foi a permanência das 

distâncias sociais e a cristalização do poder em pequenos grupos, e o distanciamento do 

cidadão dos centros das discussões e das decisões. 

Como resposta a este quadro de inúmeros desafios e frente às novas oportunidades vê-

se que as políticas relacionadas à questão social não podem se restringir ao nível federal, mas 

devem ser ampliadas de forma a identificar e avaliar iniciativas que se desenvolvam em todas 

as esferas, trazendo a colônia ao século XXI, superando a utopia e as incertezas dos primeiros 

anos da conquista. 

As experiências de “superação” foram muitas, algumas grandiosas e ousadas como a 

própria SUDENE, bem como os diagnósticos resultantes do esforço do Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, que é objeto de discussão até hoje. Isso focado 

em uma perspectiva macroeconômica que gerou contradições em toda a trajetória. Contudo, a 

preocupação com o desenvolvimento tem normalmente como centro as políticas; trabalha no 

sentido de promover ações que objetivam assegurar melhorias na condição de vida do 

cidadão, via ajustes na organização econômica, conservação e preservação do meio ambiente.  

As tentativas de dinamizar o crescimento contaram com os programas voltados para as 

regiões com menor crescimento, em especial o Nordeste, que não alcançaram as expectativas 

em função da inconstância e falta de articulação. Dentre os quais estão o Programa de 

Integração Nacional – PIN, com o propósito de facilitar a mobilidade e com vistas à 

construção da Transamazônica; e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agropecuária do Norte-Nordeste – PROTERRA, com o objetivo de facilitar a aquisição de 

terras, registrados nos anos de 1970.  

Com destaque ao Nordeste e suas áreas rurais, em 1974, tem-se o Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste – POLONORDESTE, com contribuições 

do Banco Mundial – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. E 

ainda, a proposta de dinamizar áreas do interior dos Estados do Nordeste por meio da seleção 
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de áreas que formavam o Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado – PDRI, propondo 

despertar as ações em conjunto, evolvendo educação, assistência técnica, recursos hídricos e 

outros; perfazendo um total de quinze componentes. Significa dizer que a articulação das 

ações deveria ser o motor para o desenvolvimento, o que de fato não ocorreu. 

Consequentemente, o programa deu lugar ao Programa de Apoio ao Pequeno Produtor – 

PAPP, que reduziu o número de componentes para cinco, mas não conseguiu manter a 

articulação necessária. 

Os anos 1980, registraram os chamados pólos de crescimento com o intuito de gerar 

independência e incrementar o crescimento das regiões por meio de investimentos do 

Governo Federal. De acordo com Jesus de Souza (2009), destaca-se o Pólo Petroquímico de 

Camaçari – BA, nas áreas de Petrolina – PE e Juazeiro – BA, o Pólo da Agricultura Irrigada; e 

ainda, o Complexo Têxtil e de Confecções em Fortaleza, e o Complexo Mineral e Siderúrgico 

em Carajás. 

A teoria dos pólos de crescimento de François Perroux, Andrade (1987) serviu como 

ponto para a efetivação das políticas públicas de desenvolvimento regional durante a fase 

áurea do planejamento regional, principalmente nos países desenvolvidos. Mas, no decorrer 

do tempo, mostrou suas limitações em face de não explicar as causas dos tais “desequilíbrios 

regionais”, trabalhando apenas com efeitos. Daí o fracasso do planejamento e a inconsistência 

da Teoria de Perroux. 

A priorização das ações com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais como 

uma das formas de viabilizar a estratégia de desenvolvimento de longo prazo no Brasil tem na 

Constituição Brasileira a sua garantia de execução por meio do exercício da democracia pela 

sociedade a partir dos anos de 1990. Está estabelecido no Plano Plurianual – PPA, pelo 

Ministério do Planejamento que reforça a importância do desenvolvimento no país, através do 

estabelecimento de eixos que atendem as esferas sociais e econômicas.  

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional tem sua institucionalização no 

Decreto nº 6047 de 22/02/07, que a elevou à condição de política de governo. Assim, o 

Ministério da Integração Nacional – MI tem a missão de coordenar e articular os programas e 

ações voltados ao desenvolvimento regional com ênfase na participação de atores regionais, 

sub-regionais, locais e até internacionais, bem como, a valorização das diversidades 

observadas em todo o território nacional. Neste contexto, estão presentes uma serie de 

programas implementados nas diferentes partes do Brasil. Com especial atenção para as ações 

voltadas ao espaço rural, considerado o espaço mais fragilizado, como o Programa de 

Combate à Pobreza Rural – PCPR (2003). 
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O propósito de compreender a discussão do desenvolvimento no contexto das políticas 

públicas, considera as ideologias sobre desenvolvimento e as propostas elaboradas para gerar 

a superação das desigualdades produzidas.  

O processo e as abordagens do desenvolvimento têm como eixo a intenção de 

revitalizar a interação dos atores políticos e diferentes setores sociais, a exemplo do governo 

federal e estadual, além dos órgãos não-governamentais e a sociedade civil organizada na 

busca pela melhoria das condições de vida das regiões economicamente mais pobres. 

Nas regiões consideradas menos desenvolvidas do país, onde prevalecem as pequenas 

propriedades, tem-se como principal atividade econômica a produção familiar; meio onde o 

conhecimento ainda é repassado de uma geração para outra, a observação do comportamento 

da natureza é determinante nas atividades de preparo e cultivo da terra. Conforme Moura 

(1986), observa-se a re-apropriação do antigo e a criação do novo, mesmo sem contar com 

grande aparato tecnológico e com recursos financeiros disponíveis nas regiões que apresentam 

maiores sinais de prosperidade. 

De modo especial, nas pequenas propriedades rurais o uso da força de trabalho 

familiar é a principal característica da produção, trata-se de unidades agrícolas baseadas 

essencialmente na auto-reprodução da família. Quando essas propriedades são muito 

pequenas e as condições da natureza, tais como irregularidade da chuva e baixa produtividade 

do solo, haverá influencia na produção gerando a mão-de-obra excedente. Por isso é preciso 

buscar outras ocupações que possam incrementar a renda familiar e auxiliar no sustento. 

Devido aos pontos de conflito citados neste trabalho, observa-se maior envolvimento 

das entidades governamentais com as propostas de políticas e de programas voltados aos 

pequenos produtores rurais, principalmente no semi-árido nordestino; onde é recorrente a 

necessidade da efetivação de políticas públicas direcionados para a busca de soluções dos 

problemas que ocorrem nas relações homem meio, o fortalecimento do enraizamento 

territorial dessas comunidades e melhoria de suas condições de vida. 

Mas, se verifica que há uma nova maneira de pensar a inserção da questão social na 

consolidação das Políticas Públicas de Desenvolvimento, que constitui na participação de 

aspectos relevantes como as características culturais da comunidade,  confiança e organização 

social. 

 

A falta de participação da comunidade é apontada, na literatura produzida 

pelas principais instituições internacionais da área de fomento do 

desenvolvimento, como uma das principais causas de fracassos de políticas, 

programas e projetos de diferentes tipos. Segundo essa avaliação, a ausência 

de uma interação suficiente com os segmentos relevantes da sociedade tende 
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a fazer com que muitas das ações públicas sejam calibradas, tornando-se 

incapazes de alcançar integralmente os objetivos propostos. (BANDEIRA, 

2004, p. 35). 

 

É uma nova forma de ver, ordenar e construir o espaço, simplesmente, tendo como 

princípios básicos os direitos humanos, a responsabilidade pessoal e o compromisso social na 

realização do destino coletivo. Assim, a participação da sociedade civil na elaboração das 

políticas públicas pode contribuir, pois envolve interesses públicos, realizando-se num campo 

extremamente contraditório de objetivos e visões de mundo. E sem dúvida, a elaboração de 

políticas de intervenção passa pela necessidade de gerar um debate público de transparência, 

tendo em vista a inclusão dos sujeitos sociais. 

 Novamente, surge a preocupação com o entendimento do desenvolvimento que, neste 

contexto, passa pela dimensão política e pela análise multidimensional, integradora e 

totalizante, capaz de eliminar definitivamente o clientelismo e a permanência da 

subalternidade. 

Na perspectiva da construção de regiões dinâmicas e articuladas entre si, o Estado 

exerce um importante papel quando é capaz de definir uma política estratégica de 

desenvolvimento que possibilite a valorização dos territórios e suas autonomias relativas. 

Esse processo é iniciado de modo especial na década de 1990, quando se observa 

muitas mudanças em pouco tempo. Entretanto, não satisfatória, pois no Brasil constatou que 

os números que reforçam as estatísticas no aspecto econômico não são suficientes, à medida 

que o país integra o grupo das grandes economias mundiais, está entre as dez economias do 

mundo e em contrapartida peregrina na perspectiva de resolver os problemas das disparidades 

regionais e da concentração de renda. 

Para fomentar estas possibilidades e novas formas de planejar e pensar o 

desenvolvimento, as intervenções são elaboradas a partir de outro ponto de vista, não mais 

pela via das políticas setoriais ou pelos implementos de incentivos a determinadas atividades 

econômicas.  Uma nova configuração se estabelece a partir de um processo mais abrangente e 

geral; em que as dimensões sociais, econômicas, políticas e ambientais são tratadas de 

maneira conjunta na abordagem denominada territorial. 
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2 TERRITÓRIO E A ABORDAGEM TERRITORIAL 

 

2.1 Do Uso da Expressão Território à sua Aplicação Prática 

 

A realização de estudos por diferentes áreas do conhecimento é constante e necessária 

com o objetivo de analisar a relação homem versus sociedade. Neste contexto, destaca-se a 

ciência geográfica marcada pelas mudanças de pensamento e nas formas de interpretações. 

Portanto, ao avançar nos debates das categorias de análise, a geografia realiza uma 

conjugação entre conceitos e componentes vinculados aos problemas sociais, ambientais e 

outros.  

A geografia contribui com o movimento de renovação ao analisar e buscar entender os 

processos e resultados de diferentes fatos, fenômenos, processos ou atitudes que possam 

interferir na organização do espaço, principal objeto de estudo.  Moreira chama atenção para 

esse objeto e objetivo. 

 

O espaço é o objeto da geografia. O conhecimento da natureza e das leis do 

movimento da formação econômico-social por intermédio do espaço é o seu 

objetivo. O espaço geográfico é o espaço interdisciplinar da geografia. É a 

categoria por intermédio da qual se pode dialogar com os demais cientistas 

que buscam compreender o movimento do todo da formação econômico-

social, cada qual a partir de sua referência analítica. (MOREIRA, 2007, p. 

63). 

 

O espaço como principal categoria de estudo da geografia permite o diálogo com 

outras ciências. A concepção de espaço neste trabalho diz respeito ao espaço dinâmico, das 

relações; da interface entre o físico, o humano e o social. Nestes aspectos, a ciência geografia 

é que melhor trata do referido.  

São construídas diferentes contribuições sobre a discussão de espaço no âmbito da 

geografia, merecendo destaque as contribuições esclarecedoras de um dos geógrafos mais 

influentes, Santos (2004), ao tratar a relação homem e natureza como forma de produção, e 

apresenta as técnicas e os instrumentos de trabalho como mediadores dessa relação. Com esse 

entendimento não há como negar a presença de um espaço de relações.  

O objetivo desta tese não é realizar um resgate histórico da construção da ciência 

geográfica, nem elencar as contribuições dos seus principais construtores. Embora, se acredite 

que este seja um trabalho interessante e necessário para apreender o passo a passo da 

constituição de uma ciência. A referência à importância do resgate teórico da geografia tem o 

intuito de relembrar e recorrer ao movimento de construção, para entender que a evolução é 
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marcada pela presença das questões sociais, e que cada fase busca estabelecer esta 

aproximação. 

A vertente social da geografia se consolida ao observar que a mesma está 

paralelamente vinculada com os grandes acontecimentos que marcam a história da 

humanidade e os momentos de crises; que se constituem em novos desafios nos meios urbano 

e rural, para reflexão e análise das estruturas e situações estabelecidas anteriormente e que 

muitas vezes encontram-se conformada, o que pode ocasionar uma situação de renovação, 

bem como, para a elaboração de alternativas de intervenção, alterações mediante a um novo 

momento. 

É possível acrescentar que a ciência geográfica destaca-se por ter um significativo 

papel na formação e exercer influência nas formas de atuar dos pesquisadores, por não se 

distanciar da realidade e não se constituir como uma ciência isenta e/ou neutra. Nesse sentido, 

Moreno (2007) apresenta que estes são aspectos a serem considerados ao propor uma análise 

de questões sociais a partir de uma análise geográfica. Neste viés o desenvolvimento 

territorial em áreas rurais é entendido como tema possível de ser discutido e analisado pelo 

olhar da geografia. 

A ciência geográfica tem realizado com êxito o seu papel na compreensão do Espaço 

numa perspectiva de que este é de fato dinâmico, dentro de uma análise sob diferentes pontos 

de vista. Nesta linha de pensamento, um desafio se apresenta para a geografia, no que diz 

respeito ao seu caráter interdisciplinar e da interlocução do conhecimento produzido com as 

discussões apresentadas em outras áreas do conhecimento; surge um questionamento: como a 

ciência geográfica pode estabelecer um diálogo com outras áreas do conhecimento? Uma vez 

que se observa um momento de discussões em diferentes áreas, abordando o espaço com suas 

transformações e possibilidades, ou seja, as categorias estudadas em particular pela geografia 

ganham dimensões fora da discussão geográfica e dos geógrafos. E de modo bastante especial 

ganha lugar nas discussões no âmbito político, administrativo e econômico, parceiros há 

muito tempo da geografia.  

Neste contexto, pontua-se que as categorias de estudo da geografia vem sendo 

utilizadas e direcionadas para o ato de planejar, de construir, governar e administrar; e merece 

destaque o território. Atos diretamente vinculados à vida, ação e reprodução do homem no 

espaço, e logo constituindo temas de investigação que recai sob a perspectiva da análise 

geográfica. 

Antes de aprofundar no tema norteador desta pesquisa, o desenvolvimento territorial e 

seus desafios, é essencial discutir um pouco mais sobre as possibilidades de interação e 
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compreensão das questões de caráter social da geografia com outras áreas do conhecimento. E 

acrescenta-se a indicação de tal aspecto que representa um sugestivo elemento positivo para a 

Ciência Geográfica e demais ciências que buscam na geografia a sustentação para as suas 

discussões. Claramente, não se trata de perder a essência, as estratégias e recursos da análise 

geográfica que possibilitam a compreensão das dimensões sócio-econômicas e ambientais. 

Moreira (2007) alerta sobre o perigo de perder o foco na geografia, bem como para a 

diversidade de ideias e concepções que podem interferir na compreensão dos resultados de 

seus estudos da análise espacial. Neste caso, não perder o foco indica entender e retomar o 

espaço como objeto, considerando todo o seu dinamismo. Entendê-lo não apenas como 

cenário fixo ou palco das ações humanas, pois o mesmo é produzido. Este aspecto reforça a 

Geografia também como uma ciência social. 

Deste ponto de vista admite-se que o espaço geográfico é produto histórico e social 

das relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio. Logo, o espaço não se apresenta 

como humano, apenas porque o homem o habita; mas principalmente porque ele o constrói e 

reproduz, tornando-o objeto sobre o qual recai o trabalho. É o reflexo da disputa e da 

territorialização no âmbito das lutas que se travam na sociedade capitalista. 

Neste sentido, Santos (2004) contribui ao indicar o espaço como produto histórico do 

trabalho humano, que assume diferentes formas; 

 

Cada atividade tem um lugar próprio no tempo e um lugar próprio no 

espaço. Essa ordem espacio-temporal não é aleatória, ela é um resultado das 

necessidades próprias à produção. Isso explica porque o uso do tempo e do 

espaço não é feito jamais da mesma maneira, segundo os períodos históricos 

e segundo os lugares e muda, igualmente, com os tipos de produção. 

(SANTOS, 2004, p. 203). 

  

Partindo desse entendimento, a geografia tem efetivado o seu papel e contribuído com 

a análise do espaço. No entanto, emerge as discussões em diferentes partes do mundo a 

respeito da necessidade de repensar a geografia mediante os novos desafios, do conjunto de 

provocações “fantasmas”, que se concretizam no cotidiano. Merecem destaque àqueles que 

dizem respeito ao homem e as novas formas de convívio e de superação de situações 

historicamente construídas. Isso remete à análise dos momentos de tensão; em especial, das 

novas exigências de um mundo que vivenciou estágios de inovação.  

Uma nova questão se apresenta à geografia, referente ao futuro. Com tantas formas de 

análises e metodologias empregadas no desafio de entender os fenômenos e as transformações 

recentes; qual é o papel e o futuro da geografia? Neste sentido, o geógrafo português Ferrão 
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(2012) apresenta as perspectivas de uma geografia com futuro, que tem um contributo a dar 

mediante aos desafios; e isto é possível quando a geografia enfrenta a análise dos novos 

desafios dialogando com outras áreas do conhecimento de maneira interdisciplinar. 

Todavia, não existe oposição no que diz respeito à importância da ciência geográfica, 

à relevância da discussão de suas categorias, nem sobre o debate da geografia com futuro, 

pronta para desmistificar os fantasmas-desafios.  

Para encontrar as respostas, a discussão das categorias de análise ganha debate 

substancial, que visa contribuir na compreensão da realidade marcada por grandes 

transformações, em que os acontecimentos se configuram para além das fronteiras. Dentre as 

principais categorias, mais uma vez, chama-se a atenção para o território, pela sua importante 

função na compreensão dos fenômenos nos aspectos político, econômico, social e de outros 

que estejam consolidados no espaço geográfico.  

É importante sublinhar que diferentes áreas do conhecimento e de interesse, além da 

Geografia, a exemplo, da Antropologia, da Economia, da História, da Sociologia e outras, 

assim como os órgãos de planejamento das esferas Estaduais e Federal têm dado atenção 

especial ao debate que vem suscitando diferentes concepções do território, em especial, 

quando considera as relações que são construídas no mesmo, a cada momento, com novos 

situações e perspectivas.  

É imprescindível reconhecer que estas abordagens desenvolvidas com foco no 

território possuem diferentes vertentes e compreensões. Torna-se evidente que existem formas 

diversas de abordagens em torno do território, com uma multiplicidade de olhares. 

A importância do território, por sua vez não anula a grandeza do espaço, ao contrário, 

pode-se visualizar a existência de uma relação entre espaço e território. Visto que, 

frequentemente, a linguagem cotidiana confunde o espaço com o território, neste sentido, 

Raffestin esclarece que: 

 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 

por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 

Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação), o ator “territorializa” o espaço. (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

 

O autor chama a atenção para o fato de que a compreensão do território não está 

apenas na visualização de uma área física com delimitações, mas, o entendimento de que no 

território se operam ações, vivências e manifestações. Retoma-se a compreensão do homem 

enquanto produtor histórico, que precisa ter conhecimento e intervir no meio onde vive, 
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reproduzir a própria vida para adaptá-la e dominá-la; segundo os seus interesses, desejos e 

principalmente necessidades.  

Esse processo ocorre tendo em vista uma série de limitações presentes no meio 

ambiente; o qual o homem deseja utilizar, notadamente, quando as relações são determinadas 

dominantemente pela forma capitalista de produção. Nesta direção o  território é espaço dos 

acontecimentos de ordem econômica e de mudanças sociais. 

Logo, as abordagens sobre território podem ser diversas, considerando o objetivo e 

interesse do uso da categoria, especialmente, neste momento em que os conceitos vão sendo 

apropriados por diferentes áreas e com diversos fins. No intuito de melhor esclarecer os 

aspectos fixo e dinâmico no território, Santos (2004) afirma que: 

 

O território é imutável em seus limites, uma linha traçada de comum acordo 

pela força. Este território não tem forçosamente a mesma extensão através da 

história. Mas em um dado momento ele representa um dado fixo. Ele se 

chama espaço logo que encarado segundo a sucessão histórica de situações 

de ocupação efetiva por um povo – inclusive a situação atual – como 

resultado da ação de um povo, do trabalho de um povo, resultado do trabalho 

realizado segundo as regras do modo de produção adotado e que o poder 

soberano torna em seguida coercitivas. É o uso deste poder que, de resto, 

determina os tipos de relações entre as classes sociais e as formas de 

ocupação do território. (SANTOS, 2004, p. 233). 

 

Tratando de forma objetiva, o território pode ser definido como uma unidade espacial 

determinada, uma realidade de investigação sob a condição de unidade espacial de estudo. Na 

visão clássica, pode-se afirmar que o território é entendido como possuidor de uma extensão 

apropriada, uma dimensão, relembrando que, nesta visão considera-se que a Sociedade e a 

Natureza no espaço são inseparáveis e interdependentes. Entende-se que esse vínculo ocorre 

por intermédio das relações do trabalho e pelas relações políticas nele estabelecidas. Como 

afirma SANTOS & SILVEIRA (2002): 

 

[...] quando quisermos definir qualquer pedaço do território, deveremos levar 

em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que 

inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a 

política. (SANTOS & SILVEIRA 2002, p. 247). 

 

A partir das diferentes maneiras de leitura e interpretação desta categoria, pode-se 

construir um paralelo e fazer uma análise em que se observa a existência de duas discussões 

que tradicionalmente se apresentam em condições opostas. De um lado, o território é visto no 

sentido físico; e do outro, que está inseparavelmente ligado ao próprio homem, como uma 
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continuidade do ser, e nesta perspectiva o homem estaria vinculado a terra, daí a necessidade 

de conquista de territórios para a garantia de sua sobrevivência.  

A última representação do território citada no texto é denominada por Haesbaert 

(2002) como “naturalista”, e abarca o domínio dos sentidos e da sensibilidade humana, que 

adquirem características peculiares, valendo-se de sua relação com a natureza e com a 

paisagem. Neste sentido, a ligação afetiva e emocional do homem com o seu território são, de 

certa maneira, enaltecidos nas palavras de HAESBAERT (2002): 

 

Aqui, o território seria um imperativo, não tanto para a sobrevivência física 

dos indivíduos, mas sobretudo para o “equilíbrio” e a harmonia homem-

natureza, onde cada grupo social estaria profundamente enraizado a um 

“lugar” ou a uma paisagem, com a qual particularmente se identificaria. 

(HAESBAERT, 2002, p. 118). 

 

O território ganha o sentido de lugar de consolidação das relações, compreende-se a 

territorialidade como uma atitude do indivíduo ou dos grupos. De acordo com Sack (1986), 

contudo a territorialidade não se manifesta como objeto, mas como relações construídas, 

homem-natureza e homem-sociedade. 

Em outro aspecto das concepções de território, tem-se a ideia etnocêntrica que o 

considera como uma construção essencialmente humana e social, resultante tanto de um 

domínio material sobre o espaço, como de sua apropriação simbólica. Nesta concepção, cada 

grupo cultural tem a “liberdade” de construir sua identidade no espaço em que vive. 

Para estabelecer uma comparação entre essas duas versões sobre o território, 

Haesbaert (2002) diz que: 

 

[... ]ele é sempre visto muito mais dentro das dimensões política e cultural 

do espaço do que em sua dimensão econômica. Apenas numa dessas 

vertentes “naturalistas”, a função econômica torna-se o fundamento da 

definição de território, enquanto base “vital” de recursos para a 

sobrevivência humana. [...] não há dúvida de que, tradicionalmente, a 

concepção de território sempre esteve mais próxima das ideias de controle, 

domínio e apropriação (políticos e/ou simbólicos) do que da ideia de uso ou 

de função econômica. (HAESBAERT, 2002, p. 119). 

 

Não obstante, a abordagem de Território pressupõe a apropriação de uma porção do 

espaço geográfico por determinado grupo social que tem como objetivo atribuir a esse espaço 

suas características através da fixação de fronteiras, estabelecida por relação de poder, 

materializando-se na forma física de limite. É também, a construção de sua identidade cultural 

por meio de relações sociais, políticas e da relação com a natureza através do trabalho social 
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ao transformá-la de acordo com suas necessidades e interesses, produzindo formas espaciais 

diferenciadas. 

É inegável a importância do território como categoria de análise da geografia, 

conforme enfatiza Fernandes (2008); principalmente no que se refere ao “uso” pragmático-

utilitarista do território por outras áreas do conhecimento. 

 

O território é uma das categorias de análise da Geografia e recentemente 

tornou-se um conceito muito utilizado por diversas ciências que se ocupam 

dos processos de produção do espaço. Essa diversidade promoveu 

compreensões e significações imputadas ao conceito de território de acordo 

com as intencionalidades dos sujeitos. (FERNANDES, 2008, p. 198). 

 

As relações construídas em uma comunidade e/ou grupo social se vinculam ao 

Território, pois a definição geográfica do mesmo implica na existência de um enraizamento 

dessa comunidade, de um espaço para que a mesma possa firmar sua identidade sócio-cultural 

visível; numa perspectiva de inter-relação dos atributos naturais com os socialmente 

construídos nesse espaço. 

Em sentido amplo e habitual, a palavra território se define como o território nacional 

de um país que pressupõe a existência de um Estado. No entanto, busca-se o entendimento de 

território não apenas restrita a escala nacional, associando-o à figura do Estado. Os 

“territórios” podem existir e serem construídos nas diferentes escalas, desde uma área 

ocupada por uma família ou comunidade indígena, até uma área formada pelo conjunto de 

países que compõem uma associação econômica ou entidade política supranacional. Enquanto 

dimensão política o território constrói escalas de poder. 

Salientando que, quanto à escala temporal, os territórios podem assumir um caráter 

permanente, com capacidade de revelar ações passadas e presentes, ou ter uma existência 

temporária. Os territórios são estabelecidos e têm duração por períodos de tempo variáveis 

que podem ser séculos, décadas, anos, meses e até mesmo dias e horas. 

Quanto à capacidade que o território tem para revelar ações passadas e presentes, 

Santos & Silveira (2002) escrevem que: 

 

O território revela também as ações passadas e presentes, mas já congeladas 

nos objetos, e as ações presentes constituídas em ações. No primeiro caso, os 

lugares são vistos como coisas, mas a combinação entre as ações presentes e 

as ações passadas, às quais as primeiras trazem vida, confere um sentido ao 

que preexiste. (SANTOS & SILVEIRA, 2002, p. 247). 
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O território é um espaço utilizado, vivido, um campo de ação sócio-política que reflete 

as feições da sociedade nele inserida. Não se trata somente de um espaço específico de 

relações de poder, ou para que estratégias militares sejam planejadas e executadas. O uso 

deste espaço vai além, enquanto estratégias de desenvolvimento sócio-espacial capazes de 

contribuir para o progresso em diferentes aspectos, são nele aplicadas e produzem resultados 

positivos. Nesta linha de pensamento, Souza (1995) afirma que: 

 

... O uso e o controle do território, da mesma maneira que a repartição real 

de poder, devem ser elevados a um plano de grande relevância também 

quando da formulação de estratégias de desenvolvimento sócio-espacial em 

sentido amplo, não meramente econômico-capitalístico, isto é, que 

contribuam para uma maior justiça social e não se limitem a clamar por 

crescimento econômico e modernização tecnológica. (SOUZA, 1995, p. 100-

101). 

 

Para Silva & Silva (2003), a discussão das atuais tendências sobre a questão território 

e desenvolvimento constituem-se num ponto importante para a valorização da organização 

social em escala local e regional, sem abandonar a questão ambiental, criando uma relação 

territorialidade e desenvolvimento. 

Um aspecto relevante da discussão sobre território nos anos 1970, segundo Saquet 

(2010), é o conceito que se torna essencial para a reflexão de questões relacionadas ao 

planejamento e às diferentes visões do desenvolvimento, visto que, o mesmo está inserido nas 

abordagens sobre o sentido geopolítico e/ou econômico do espaço. Aspecto que engloba 

elementos como poder, soberania e a construção do conceito.   

Segundo Saquet (2010): 

 

Na relação entre soberania e território, há pessoas e atividades. Por isso, o 

conceito de território não pode ser classificado como físico ou fenômeno 

inanimado, mas como uma área onde há um elemento de centralidade, que 

pode ser uma autoridade exercendo soberania sobre pessoas ou sobre o uso 

de um lugar. Direito, política e jurisdição são atributos específicos dos 

homens e estão presentes na constituição do território que significa, 

sucintamente, uma expressão geográfica da dominação social em certa área. 

(SAQUET, 2010, p. 68). 

 

Pode-se reafirmar que o território é uma parte do espaço geográfico, e 

consequentemente, uma categoria especial da geografia, como mencionado anteriormente. No 

entanto, está claro que as demais áreas do conhecimento podem fazer uso desta categoria, 

especialmente, quando se concretiza a compreensão de que nele se consolidam fatos, conflitos 
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e ações que podem vir a ser objeto de interesse diverso. Este debate sinaliza a ampliação de 

uma abordagem denominada múltipla, destacando as contribuições de Saquet. O conjunto de 

forças que atuam no território pode vir a ser o pivô que há algum tempo tem motivado 

diferentes abordagens e leituras sobre a categoria. 

 Para a geografia configura o novo momento, em que é necessário ocupar espaço nas 

discussões, reformular posições e não perder de vista o seu papel enquanto ciência 

preocupada com as questões sociais. 

Este novo momento tem sido essencialmente marcado por duas faces: uma evidência 

crítica e discursos de desconstrução a esses múltiplos olhares sobre o território. Esta primeira 

face é defendida por pessoas que acreditam que o território tornou-se uma expressão apenas, e 

esta expressão por vir a ser utilizada sem a devida atenção a todo conteúdo que nele está 

contido, o que representa um risco de perda do seu conteúdo e significado. Numa outra face, 

se evidencia a preocupação em especial com o conteúdo presente no tratamento do território, 

lembrando que este conteúdo deve aparecer nas propostas em que o território é utilizado como 

unidade de planejamento.  

Há uma crescente discussão sobre o território e uma valorização partindo da 

compreensão deste para o fortalecimento da chamada abordagem territorial nos debates e 

ações que visam o desenvolvimento. 

Em meio a esse quadro, e ao considerar o papel da ciência geográfica e sua 

preocupação com essa categoria tão cara à suas análises, não se pode deixar de fora as 

contribuições de Santos, (2005) ao apresentar um texto tão pertinente e neste momento 

necessário para sustentar este debate, o título é objetivo e esclarecedor: O retorno do 

território, em que Santos ao tratar da análise do Território esclarece: 

 

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da 

análise social. Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, 

por isso mesmo carece de constante revisão histórica. O que ele tem de 

permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, 

fundamental para afastar o risco de alienação, o risco de perda do sentido da 

existência individual e coletiva, o risco de renuncia ao futuro. (SANTOS, 

2005, p. 255). 

  

Entende-se que a relevância do uso do território e o modo como isso se materializa nos 

lugares que tem a junção em rede, e ao mesmo tempo desempenha funcionalidades diferentes, 

corroborando com as palavras de Santos. Mas, sempre marcado pela presença humana, que 

nele materializa suas ações, e produz novas configurações.  
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Santos (2005, p. 255) “o território são formas, mas o território usado são objeto e 

ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. Assim, se descortina o território 

estático e encontramos o território dinâmico, objeto de diferentes interpretações. 

A multiplicidade de olhares sobre os territórios representa uma construção bastante 

complexa, há a coexistência de problemas e possibilidades, tem como ganho o 

enriquecimento da categoria sem perder de vista a seriedade da análise e/ou abordagem. 

Se os olhares são múltiplos, as interpretações também se abrem para novas leituras e 

enriquecimento da geografia. Almeida (2005, p. 108), no artigo, Fronteiras, Territórios e 

Territorialidade, trata da função do território e evidencia que: 

 

Como organização do espaço, pode-se dizer que o território responde em sua 

primeira instância, a necessidades econômicas, sociais e políticas de cada 

sociedade e, por isso, sua produção está sustentada pelas relações sociais que 

o atravessam. Sua função, porém não se reduz a essa dimensão instrumental; 

ele é também objeto de operações simbólicas e é nele que os atores projetam 

suas concepções de mundo. (ALMEIDA, 2005, p. 108). 

 

É evidente que analisar o território requer diferentes formas de raciocinar, pois não 

tem como direção apenas o que é físico. Mas, antes requer um detalhamento do que pode ser 

compreendido como os elementos que caracterizam o território, dentre os quais merecem 

destaque, como aponta Almeida (2005), as relações sociais.  

Na perspectiva da análise de Araujo (2009), o desafio de adotar a abordagem a partir 

do território, como a contribuição de outras áreas do conhecimento neste momento é 

relevante. A autora esclarece a importância deste instante, em que o entendimento do 

território não é apenas um elemento.  Ao contrário, o que está proposto é uma abordagem 

onde o ponto de partida é o território, o objetivo é auxiliar na compreensão de uma realidade 

que se torna complexa no dinâmico e atual contexto da globalização ou mundialização. Assim 

segundo Araujo (2009): 

 

Porque, como cada território é uma construção social, cada território tem 

suas especificidades. A capacidade de diálogo com o movimento de 

globalização, por exemplo não é a mesma: alguns territórios têm mais 

capacidade, outros tem menos, por isso que a resultante não é pré-definida. 

(ARAUJO, 2009, p. 37-38). 

 

Acrescenta-se a esse debate a concepção de que o território é um espaço social de 

relações de poder, que ganha o sentido de movimento e interesse em diferentes esferas. 

Encaminhando para a discussão central deste trabalho, considera as relações e campos de 
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poder que se constitui no território a partir da abordagem do próprio território, que ganha 

espaço nos últimos anos na formulação de políticas de desenvolvimento. Abordagem que 

entende estes espaços como arenas de disputa, formulação e concretização. Tratam neste 

campo as ações e sua abrangência não mais local ou setorial, a escala da ordem é a escala 

territorial, em função da dimensão e capacidade de construção de relações e inter-relações. 

De acordo com Raffestin (1993), o espaço é onde ocorre a consolidação de fatores 

físicos, humanos, econômicos, políticos e socais, e ainda apresenta a multiplicidade de 

autores. 

Passa-se a considerar a dinâmica existente no território, e torna-se crescente a sua 

problematização por meio de diferentes posicionamentos em que se constitui o debate mais 

recente da abordagem territorial.  

A abordagem em construção é atribuída grande importância às ações e resultados 

sobre o território. Segundo Saquet (2011) se caracteriza por apresentar um forte conteúdo 

político.A presença de um conteúdo político acrescido de atenção às dimensões sociais e 

ambientais é empregada para justificar a construção da mesma.  

É preciso repensar as ações voltadas para melhoria das condições sociais, ambientais, 

econômicas e políticas no Brasil. Entende-se que não há muitas opções de refletir sobre o 

processo de desenvolvimento, avanços e desafios sociais sem tocar no conteúdo político, ou 

sem ponderar numa visão do conjunto de elementos que tenham relação direta com a 

sociedade e como a esfera ambiental dentre outros.  

Indiscutivelmente, há um crescente uso do enfoque territorial, como já dito 

anteriormente, e ressalta-se a preocupação com a banalização e perda de conteúdo do 

território. No entanto, como diz Ortega (2008), é possível verificar a pertinência do uso do 

enfoque territorial mesmo quando vivencia o processo da globalização; a princípio teria um 

movimento de homogeneização e por este motivo não teria um retorno do território como 

propõe Santos, mas o distanciamento do território. O desvelar da realidade, o processo de 

mundialização, globalização da economia resultou no que Haesbaert (2006) denomina de 

des(re)territorialização, que em outras palavras indica um processo de reação e articulação dos 

territórios às imposições contemporâneas.  

Esta perspectiva ganha espaço no âmbito da ciência geográfica, e também em diversas 

áreas do conhecimento nas diferentes partes do mundo, uma vez que, a importância da 

abordagem territorial está relacionada segundo Benko (2002), com à crise do capital nas 

décadas de 1970 e 1980, na via contrária do processo de globalização. Tornando-se muito 
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presente nas instituições que pensam, promovem e/ou acompanham as ações de planejamento 

tendo em vista o desenvolvimento. 

Ortega (2008) mostra que o enfoque territorial do desenvolvimento se apresenta em 

duas vertentes. Uma tem origem alemã e fundamentos nas décadas de 1960 e 70 que 

consolidam a escola da ciência regional, na tentativa de explicar os encaminhamentos 

resultantes da expansão dos centros urbanos em detrimento da influencia das atividades 

ligadas à produção e a indústria. E consequentemente, abre um longo debate com diferentes 

contribuições sobre a hierarquia urbana e deixa seus registros por meio de um significativo 

período. A outra vertente é resultante da análise dos distritos industriais, em que estão 

presentes as ideias de Alfred Marshall, no caso emblemático da discussão sobre a definição de 

distritos industriais, e o exemplo da Terceira Itália, que tem uma área com elementos 

favoráveis ao crescimento das empresas; e logo, a valorização dos aspectos endógenos e 

favorecimento de território com aptidão ao desenvolvimento que desencadeou uma série de 

estudos sobre as aglomerações industriais na Itália e em outras áreas reconhecidas no cenário 

mundial. 

O enfoque territorial recebe contribuições e influências do ponto de vista teórico; 

associado a proposições como do capital social, e a contribuições de áreas do conhecimento 

como a Sociologia. Não foi a aspiração de avançar no resgate de todo o contexto que 

colaborou para a construção do enfoque desenvolvimento territorial. No entanto, pontua 

aspectos da construção de relações entre abordagem territorial e o capital social de forma 

breve. Isto porque ao tratar neste trabalho de gestão social, faz-se necessário refletir sobre as 

contribuições de Putnam (2006), que define o capital social como formas de organização 

social, em que estão contidos a confiança, normas, regras e outros que contribuem para 

melhorar a eficácia das ações orientadas.  

Neste sentido, considera os atores como parte importante e precisa na abordagem 

territorial, pautados na compreensão de que é o homem o principal articulador e responsável 

pela produção espacial.   

 

2.2 A Abordagem Territorial no contexto brasileiro 

 

No Brasil, a discussão sobre o território ocupou, nos últimos anos, lugar especial nos 

eventos científicos no âmbito da ciência geográfica e de outras ciências, bem como, na 

demanda do planejamento. Desta forma, emerge a discussão direcionada para o espaço vivido 

e ao que se entende como sentimento de pertencimento, a identidade. Paralelo ao tempo em 
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que o mundo vivencia os fenômenos dos espaços mais próximos, da revisão de fronteiras dos 

mercados e da circulação da informação, Araujo 2009 afirma: 

 

Por incrível que possa parecer, no mundo da globalização avançada a 

abordagem territorial ganhou destaque. Isso até poderia parecer um absurdo: 

agora que a globalização se firmou e ela remete, em grande parte, à 

desterritorialização, estamos a propor a relevância da “abordagem 

territorial”. (ARAUJO, 2009, p. 36). 

 

A relevância da abordagem territorial cresce à medida que as análises são propostas 

sob este prisma. Verifica-se que existem alguns pontos questionáveis nesta forma de 

abordagem, como o entendimento de fronteiras, interesses ou identidade no território. Pontos 

que refletem no produto final do enfoque territorial, o desenvolvimento, e em particular nas 

áreas rurais. 

As leituras na geografia apresentam suas contribuições nesta inquietação, outros 

relevantes contributos estão nas leituras da antropologia, da sociologia e da economia 

institucional. Saquet (2010) analisa a abordagem territorial e aponta que: 

 

A abordagem territorial é uma forma de compreensão desse processo, pode 

contribuir na superação de aspectos das dicotomias natureza/sociedade e 

ideia/matéria e subsidiar a elaboração de propostas de desenvolvimento, 

valorizando as relações sociais entre os sujeitos, destas com os seus lugares e 

destes com os lugares, (i)materialmente...(SAQUET, 2010, p. 177). 
 

Destarte, o debate acerca da abordagem territorial inevitavelmente sugere a retomada 

de outros temas, como o planejamento e em particular o desenvolvimento. Uma vez que, no 

Brasil ganha expressão em um contexto de crise econômica e reformas neoliberais que 

marcaram o início da década de 1990. Também, recebe maior atenção na última década, 

quando se abre uma lacuna para a proposição de experiências no sentido de valorizar as 

diversidades econômicas, sociais e políticas existentes; o que passa a ser definido como 

multidimensionalidades dentro da perspectiva do desenvolvimento. 

Considerando amplamente, observa-se que as organizações e instituições apresentam 

suas propostas voltadas para a questão territorial. Dentre eles, o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura – IICA, um organismo especializado em estudos e trabalhos 

sobre a agricultura e bem estar rural do Sistema Interamericano, fundado em 1942 e formado 

por trinta e quatro Estados-Membros. O IICA, a partir de 2002, em suas proposições para os 

desafios da agricultura aponta para o enfoque territorial e, de modo geral, trata também neste 
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cerne do aspecto ecológico que envolve a preservação do ambiente natural, demonstrando em 

diferentes momentos que essa preocupação não pode ser colocada num segundo plano. 

No Brasil, à medida que ganha espaço as discussões sobre o desenvolvimento 

territorial, o conceito de território reaparece com bastante frequência. O que se discute não é o 

sentido de território, mas o que há de dinâmico no mesmo, transcrevendo seu conteúdo 

político-estatal. E, nesta trajetória torna-se comum o território para referenciar o espaço, as 

múltiplas faces e correlação de forças e formas.  

Retomou-se o debate sobre a importância do território com foco nas relações que são 

construídas no mesmo, no sentido de criar uma análise com o objeto da emergência do 

desenvolvimento territorial no Brasil e seus desdobramentos a partir do período da “crise”, do 

paradigma do desenvolvimento regional ainda nos anos 1980 do século passado. 

Nesta perspectiva de analise, encontra-se o entendimento sobre o território adotado 

pela Política de Desenvolvimento Territorial no Brasil, em que Perico (2009) apresenta o 

conceito de território pautado nas raízes das contribuições geográficas. Abordando inclusive o 

processo de institucionalização da geografia por meio da consolidação de seus conceitos, e o 

Território aparece neste cenário a partir das formulações de F. Ratzel
16

, e busca através das 

formulações de Raffestin e outros geógrafos, a compreensão sobre território, conduzindo para 

apreensão deste cenário a partir da multidimensionalidade, expressa pela esfera social, 

política, cultural, ambiental e econômica. Assim Perico apresenta que: 

 

Essa reflexão tem o propósito de chegar a uma definição operacional que 

possibilite estabelecer parâmetros para um instrumento de gestão das 

políticas de desenvolvimento dos espaços rurais sob a responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). (PERICO, 2009, p. 57) 

 

A formulação e compreensão da abordagem territorial no processo de 

desenvolvimento no Brasil: “é considerado variável nas políticas de intervenção sobre o 

espaço e as populações que buscam mudanças no marco das relações sociais e econômicas”. 

(PERICO, 2009, p. 57). 

É importante retomar os pontos já citados como elementos fundamentais nesta 

formulação da política de desenvolvimento em áreas rurais, a partir do território como 

referência. Nos últimos anos as políticas de intervenção no Brasil apresentam o território 

atrelado à delimitação da fronteira; mas, não fixa de um ponto de vista, da reunião dos 

                                                 
16

 Geógrafo Alemão, apresentou relevante contribuição no processo de sistematização da Geografia 

Moderna. 
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aspectos que pareçam comuns, das necessidades pertinentes e da força, fragilidades, 

capacidade de articulação, ou capital social constituído. 

 

2.3 A Utilização do Território e a Identidade Territorial 

 

 Já se encontra consolidado a opção do território como escala para as intervenções da 

política de desenvolvimento no espaço rural brasileiro. Os territórios são concebidos a partir 

dos elementos e do uso. Aspectos da história e traços comuns são associados num esforço de 

finalmente constituir ou reconhecer o território.  

   Buscou-se selecionar e organizar as áreas para delimitação com o propósito de desenhar 

os espaços de atuação das ações da SDT/MDA, e recentemente das ações dos ministérios que 

atuam nas iniciativas de redução das desigualdades sociais. Neste processo priorizou as áreas 

frágeis que estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil e a reunião das forças e 

representatividades locais no processo de institucionalização dos territórios. 

A concepção adotada está pautada no reconhecimento da identidade territorial como 

um ponto estruturante. Um termo de compreensão ampla e encontra apoio na análise de 

Haesbaert: 

 

[...] a identidade territorial é uma identidade social definida 

fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma relação de 

apropriação que se dá tanto no campo das idéias quanto no da realidade 

concreta. (HAESBAERT, 1999, 172). 

 

A identidade territorial está na conjunção dos elementos presentes na realidade do 

território que de alguma maneira, se caracterize como traço comum e liga expressões, 

interesses e pontos de convergências entre os seus atores. Por isso foram observadas as 

experiências do reconhecimento da identidade territorial, no Território do Agreste de Alagoas, 

a partir dos rumos adotados pela SDT e ancorados na sua constituição teórica, em que estão 

presentes a diferença, o contraste, as relações sociais e outros.  

Desta forma, apresentam os pontos que são observados na formação da identidade 

territorial, e consideram os aspectos presentes e sua visão de futuro. E ainda, os aspectos que 

definem as dimensões do território: os recursos naturais, a agricultura familiar, as atividades 

econômicas da região, a pobreza, a marginalidade e os problemas sociais, a existência de 

povos e/ou comunidades tradicionais, os processos de colonização/ocupação e os movimentos 
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sociais e/ou políticos. Estes aspectos estão presentes e são questionados aos representantes 

ativos no território.  

Isto supõe que se reconheçam no território os traços comuns, ao mesmo tempo em que 

se visualizam as diferentes formas de olhar dos seus representantes. A seleção destes aspectos 

é intrigante e conduziu a uma reflexão dos mesmos no Território do Agreste de Alagoas. 

Assim, por meio de uma escala de avaliação sobre a importância destes aspectos na 

delimitação do território, sendo que, a escala flutua entre o valor 1 – para expressar nenhuma 

importância, com variação até a escala 5 – para expressar que os aspectos são muito 

importantes. Observa-se no gráfico 01, a seguir, os aspectos com maior importância na 

definição dos limites do Território do Agreste de Alagoas. 

 

Gráfico 01 – Aspectos Importantes na Definição dos Limites do Território do Agreste de 

Alagoas 

 
 Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU - SDT/MDA – 2011 

 Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Para os trinta e cinco membros consultados, do Colegiado Territorial do Agreste de 

Alagoas, a agricultura familiar é o aspecto mais importante e, por tanto, o ponto comum na 

constituição do território.   

Ao analisar que a identidade ocorre na estruturação do território, é possível reconhecer 

que a agricultura familiar é uma característica comum, não apenas nos Território do Agreste 

de Alagoas; mas, também se pode reconhecê-la como traço no espaço rural nordestino. No 

entanto, é preciso ressaltar que este território, depois da sua delimitação, foi acrescido com 

mais três municípios, que de acordo a interpretação da SDT, apresenta traços comuns ao 

Agreste. 
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A construção das identidades territoriais apresenta duas dimensões importantes; uma 

ancorada na memória coletiva, construída em torno do passado e do presente dos elementos 

que o institui enquanto território para confirmar e sustentar a sua história que pode ter 

diferentes origens. Seguindo a mesma escala de variação entre 1 e 5,  identifica-se a 

importância dos principais aspectos da história comum do território (gráfico 02). 

 

Gráfico 02 – Aspectos Importantes na História Comum do Território do Agreste de Alagoas 

 

 

 Fonte: Trabalho de Campo do GEPRU - SDT/MDA – 2011. 

 Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

A identidade territorial é construída valendo-se do reconhecimento de alguma origem 

comum ou de características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas. Para o 

Território do Agreste de Alagoas, mais uma vez, a agricultura familiar é considerada o 

aspecto de maior importância na história comum do território, seguida dos movimentos 

sociais e/ou políticos existentes. 

Seguindo a mesma escala de avaliação e considerando a importância dos mesmos 

aspectos na construção de uma visão voltada para o futuro do território, foi obtido como não 

deixaria de ser a importância da reprodução da agricultura familiar (gráfico 03). Tal situação 

revela a importância e a valorização atribuída à agricultura familiar no Território do Agreste 

de Alagoas enquanto traço presente na sua delimitação, traço comum e formulação para o 

futuro.  
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Gráfico 03 – Aspectos Importantes para o Futuro do Território do Agreste de Alagoas 

 

 
 Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU - SDT/MDA - 2011. 

 Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

  

Relativo à intervenção, pode-se conceber a identidade territorial como aspecto 

marcante e estabelecer estratégias de ação a partir da identidade. O reconhecimento da 

identidade territorial proposta é interessante e reveladora. Nesta fase de investigação foi 

possível identificar que a agricultura familiar reaparece nos itens relacionados à existência de 

conflitos no território e na definição de metas e objetivos propostos. 

 Parece instável planejar a partir do território, mas partindo do levantamento da 

realidade parece mais seguro, pois na proposição do planejamento ou reconhecimento de que 

na base e/ou na estrutura encontra os elementos norteadores de cada grupo. Se a ação é 

proposta a partir da identidade, é provável que o caminho para eficácia seja segura. Ao propor 

o caminho inverso, a ação pode não corresponder os anseios da base, dos interesses comuns 

evidenciadas no território. 

 A diversidade dos territórios não pode ser ignorada, porque há um questionamento 

relativo a proposição que é preciso ações diferenciadas no Brasil. 

 Afinal quantas identidades territoriais serão necessárias para a construção do mosaico 

da identidate territorial brasileira? E ainda, questiona se haverá um traço comum na história 

de todos os territórios, para o Nordeste. Ousa-se dizer que há. A desigualdade, as mazelas 

resultantes de um política clientelista ainda fazem parte da história comum na constituição da 

região Nordeste.  
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 A retomada da identidade, remete a reflexão sobre as estruturas e como se caminhou 

até aqui? O que há de novo? Se o olhar é para o território. É preciso retirar dele sua 

identidade, sua gestão, seus anseios.  
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3 PROPOSTAS PARA OUTROS TEMPOS: EM FOCO O DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

 

3.1 Formas de compreensão do Desenvolvimento Territorial Rural 

 

Analisar as perspectivas do desenvolvimento em áreas rurais no Brasil tornou-se 

fundamental, especialmente quando se trata da possibilidade de realizar uma análise voltada 

para a superação da concepção tradicional do desenvolvimento e da crescente busca por 

alternativas para promover oportunidades em meio ao contexto de mudanças no espaço rural. 

Os debates recentes a respeito do desenvolvimento no meio rural apresentam uma perspectiva 

de implantação de ações institucionais combinadas com participação social.  

Isso significa dizer que, abrange os tradicionais aspectos relacionados a preocupação 

com a produção aliado à preservação do meio ambiente, com a finalidade de garantir a renda 

dos agricultores familiares, a permanência destes no campo e a busca pela superação do 

quadro da pobreza rural. 

Quando o Brasil estava com sua industrialização consolidada, a partir da década de 

1970, observa-se no país um perfil predominantemente urbano, com mais de 60% da 

população residente nas cidades. No entanto, a feição da agricultura tinha sua importância 

econômica vinculada ao quadro de modernização, sem qualquer mudança na estrutura 

fundiária. 

Configura-se a constituição de um imaginário onde o espaço rural era a “contraposição 

espacial” do urbano, com o predomínio da ideia que representa o atraso e agrega graves 

problemas de ordem social e econômica. A atenção institucional dedicada às áreas rurais pelo 

poder público esteve concentrada no Ministério da Agricultura por muito tempo. Mesmo com 

a chamada modernização da agricultura e as transformações econômicas vivenciadas no 

Brasil, poucas ações foram efetivamente direcionadas com êxito no espaço rural, 

especialmente as voltada ao desenvolvimento da pequena produção familiar.  

De acordo Bonnal e Maluf (2009, p. 77),  no período a partir da metade da década de 

1980, que se processam intervenções mais significativas no meio rural. Há uma alteração na 

forma de planejar, que desprende do atendimento clientelista com intenções de tratar e 

defender um grupo patronal. Emerge um novo formato de representação dos interesses, que 

Graziano da Silva (1999) denominou de “orquestração de interesses”. Até mesmo porque nos 

formatos anteriores prevaleciam os grupos e setores verticalizados, porém concentrados em 

termos regionais e setoriais. 
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As políticas públicas passam a fazer parte da agenda dos governos com as 

prerrogativas da Constituição de 1988, a partir do diagnóstico dos problemas e da 

identificação das representações que estão ligadas à situação problema e que conheçam a 

realidade. Há uma percepção da necessidade de inserção das políticas públicas, fato que 

indica a reflexão do termo política que para Bobbio (2002), Politics, relaciona-se a obtenção e 

manutenção dos recursos para o exercício do poder sobre o homem. Ao apresentar a discussão 

de políticas públicas, Secchi (2012), retoma a concepção apresentada e acrescenta o 

entendimento de que a política está relacionada com a decisão e a ação. Conforme Secchi: 

 

Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 

público. Vejamos esta definição em detalhe: uma política pública é uma 

orientação à atividade ou à passividade de alguém; as atividades ou 

passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da política 

pública; uma política pública possui dois elementos fundamentais a 

intencionalidade pública e resposta a um problema público é o tratamento ou 

a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante. 

(SECCHI, 2012, p. 2). 

 

Há um longo percurso entre o entendimento e a efetivação das políticas públicas, com 

a existência de divergências conceituais e confusões do ponto de vista da efetivação destas 

políticas por parte das esferas de poder e pela sociedade civil. Na ótica de Secchi, o eixo 

central das políticas públicas encontra-se no problema público, consequentemente, não se 

pode fixar o olhar apenas nas políticas governamentais, que estão no cerne da atenção dos 

atores governamentais.  

O que se compreende por política pública engloba a sociedade integrada às esferas 

governamentais, ou não, que estejam relacionadas ao problema público. Que é um dos 

entraves na discussão e execução das políticas públicas direcionadas aos espaços urbano e/ou 

rural, por possuir a necessidade de manter elos onde cada um tem diferente interesse.  

Observa-se um aspecto de fragilização das políticas públicas, em especial, na 

formulação e no tempo destinado à execução. As recentes iniciativas implementadas no Brasil 

apresentam este caráter de forma nítida. Caminha-se na direção da melhoria deste aspecto ao 

passo que se visualiza maior cuidado referente à formulação e a execução na construção 

recente. Evidencia-se que relativo às políticas públicas há um processo aberto, 

principalmente, quando estas têm como propósito a melhoria da condição de vida, da 

promoção do envolvimento político da sociedade e do despertar para a relação existente entre 

aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais. Por isso requer uma reflexão sobre a 
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adequação à realidade e demanda tempo, em especial no meio rural, marcado por grandes 

disparidades e diferenças nos mais diversos aspectos, como é o caso brasileiro. 

Com a maturação destas questões, as pressões geradas com aumento dos problemas 

sociais e ambientais, a manifestações das representatividades na tentativa de amenizar as 

situações postas; incorpora-se por meio do chamado processo da democracia
17

 as concepções 

que antes não faziam parte da ação do planejamento brasileiro, tais como governança, gestão 

e outras. Para Bonnal e Maluf representa: 

 

O contexto em que vem se dando a incorporação do enfoque territorial nas 

políticas públicas, isto é, a maneira como essas políticas integram ou são 

moldadas com base em recortes espaciais, evoluiu fortemente durante as 

duas últimas décadas, tanto em nível internacional quanto nacional, assim 

como em virtude de transformações ocorridas no meio rural brasileiro. 

(BONNAL e MALUF, 2009, p. 80). 
 

 

Nos últimos anos ,emergem  preocupações com as dimensões sociais e ambientais nas 

proposições do desenvolvimento, e existe a intenção em visualizar algumas das novas 

direções para as quais caminha o desenvolvimento no contexto atual, tendo como o foco o 

espaço rural. 

Embora as transformações venham ocorrendo recentemente, o pensamento acerca do 

desenvolvimento em áreas rurais é algo registrado desde datas remotas. E ganha espaço nos 

debates por se configurar como uma questão crucial, não apenas pelo caráter econômico, mas 

também pelos fatores sociais, ambientais e especificamente as vulnerabilidades registradas no 

processo. 

A compreensão do termo desenvolvimento como sinônimo ou “variância de 

crescimento”, vai gradativamente perdendo força para dar espaço a  análise como um 

processo. Assim, na visão de Favareto (2006)
18

 o desenvolvimento é incorporado com uma 

longa trajetória e apresenta contribuições diversas, dentre as quais o estudioso aborda a 

concepção economicista de Amartya Sen (2000), para quem a concepção de desenvolvimento 

deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do produto, ou de outras 

variáveis relacionadas à renda. Isso subsidia a discussão do desenvolvimento numa 

perspectiva que considera as suas diferentes dimensões. Sen (2000) acredita que o 

                                                 
17

 Em função da complexidade e abrangência da discussão de democracia, tão cara no entendimento das políticas 

públicas, apoia-se na concepção de Bobbio (1986), que apresenta a democracia como um  meio capaz de 

assegurar as decisões coletivas, e como forma de gerar a participação mais ampla, em tempo, também acrescenta 

que há na democracia mecanismos para gerir os possíveis conflitos eu possam ocorrer. 
18

 Tese de doutorado intitulada Paradigmas do Desenvolvimento Rural em Questão – Do Agrário ao Territorial, 

São Paulo – 2006. 
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desenvolvimento, em diferentes escalas, deve levar em consideração a ampliação das 

liberdades. As liberdades [liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, 

garantias de transparência e segurança protetora] não são apenas os fins primordiais do 

desenvolvimento, mas também as metas principais. 

Ainda na concepção de desenvolvimento tratada por Favareto (2006), retoma-se a 

questão da evolução associada às sociedades humanas, da estrutura e da mudança nestas 

sociedades; e aponta para as multiplicidades de dimensões do desenvolvimento, sedimentada 

na dimensão do crescimento econômico, na dimensão social e também na dimensão 

ambiental. Para cada um destas dimensões, entende-se que exista um elo entre as mesmas 

para construir uma proposta de desenvolvimento onde esteja presente a articulação entre si. 

Projetar cada uma destas dimensões isoladamente seria a armadilha para que o pensar sobre o 

desenvolvimento não se processe por completo. Ao analisar as três dimensões, Favareto 

afirma que: 

 

Embora não exista dúvida de que a maior parte das definições disponíveis 

sobre o desenvolvimento tenha como traço comum seu viés eminentemente 

normativo, a retomada da longa trajetória desta idéia mostra que nem sempre 

foi assim. Numa outra vertente, cuja validade científica não pode ser 

questionada, o desenvolvimento de uma sociedade pode ser compreendido 

como evolução de uma configuração histórica determinada. Evolução que 

nada tem de linear, e que pode se dar em diferentes direções, aproximando-

se ou distanciando-se do ideal contido no projeto normativo do 

desenvolvimento como melhoria dos indicadores econômicos, socais e 

ambientais de um dado país, região ou grupo social. (FAVARETO, 2006, p. 

77). 

  

 Especial atenção deve ser dada a este posicionamento. A compreensão do 

desenvolvimento como trajetória ajuda a visualizar em sua essência a difícil tarefa de 

apresentar soluções para o hiato social existente, sem perder de vista os elementos de caráter 

econômico e mais recentemente da preocupação com os caminhos, limitações e relações dos 

diferentes grupos sociais com a polêmica questão do desenvolvimento sustentável
19

. 

Ao observar o aspecto de base econômica contido no debate do desenvolvimento, a 

proposição apresentada por Sachs (2001) é bastante ilustrativa ao afirmar que o crescimento 

econômico, por si só, não indica o desenvolvimento. Ao mesmo tempo mostra que isto não 

revela a existência de uma oposição entre crescimento e desenvolvimento. 
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Segundo definição da Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável/ 12-22 de Junho de 

2012 - Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio 

ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão 

social e a proteção ambiental. 



 

105 

 

 É aceitável que os posicionamentos sobre a polêmica relação crescimento econômico 

versus desenvolvimento sejam sempre carregados de impressões, de oposição, pois ficou claro 

que o crescimento econômico de fato não representa e não é sinônimo de desenvolvimento, 

assim Sachs (2001) apresenta uma proposição que busca ajustar essa articulação ao afirmar 

que: 

 

Desse modo, a chave para a reconciliação do crescimento econômico com o 

desenvolvimento social reside no campo da política – a capacidade de 

fornecer ao processo de desenvolvimento a orientação necessária, na forma 

de um projeto democraticamente construído, e de projetar um sistema de 

regulamentação das esferas pública e privada de nossas vidas. (SACHS 

2001, p. 161). 

 

A política é apresentada como elo entre o crescimento econômico e o 

desenvolvimento, fato que fornece as pistas necessárias para fazer a interface entre política e 

desenvolvimento, onde a política serve como pilar do desenvolvimento e este por sua vez 

orienta a política. 

Analisando por processos históricos ocorridos desde o final dos anos 1970/1980, a 

concretização de fenômenos já apresentados como o avanço do neoliberalismo, em resposta à 

falência keynesiana, a reestruturação produtiva e a globalização que remete para um processo 

de homogeneização; estes fenômenos vão diretamente interferir e reconstruir o espaço 

mundial em diversas escalas, o que certamente culminará com a necessidade de uma 

reconfiguração dos espaços e com a criação de novos caminhos frente ao crescimento da 

acumulação de capital. O desenvolvimento, em meio rural, também precisa apresentar 

respostas à conjuntura que se vivencia. 

A “hegemônica neoliberal” foi esgotada com a crise capitalista de 2008, e o debate 

sobre o desenvolvimento deverá tomar novos rumos, se possível buscando aperfeiçoamentos, 

na medida em que os autores “desenvolvimentistas” citados em supra, não comungavam com 

o dogma do “pensamento único”, ou da existência de “mercados perfeitos”, nem pelo primado 

do Estado mínimo. Os mesmos tinham uma perspectiva diversa, não necessariamente 

keynesiana, com caráter analítico relativo a esse processo, onde a economia não seria a 

“instância determinante”, mas dentro do que se denomina, também, de 

“multidimensionalidade do desenvolvimento”. 

Torna-se inevitável a observação da construção de dois quadros que refletem este 

momento do ponto de vista geográfico. No primeiro, verifica-se que tudo se transforma 

rapidamente, consequência do avanço da ciência e da tecnologia, com eixo central no 
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mercado. No segundo, o que aparentemente não deveria existir, se concretiza, tem-se a 

contradição deste dinâmico cenário mundial onde lugares e grupos sociais permanecem sem 

alteração, isso opera de maneira especial nos lugares mais pobres e de baixos indicadores 

sociais; lugares onde os resultados das mudanças no cenário mundial refletem com menor 

velocidade, porém com grande força no sentido de tornar evidente a segregação dos grupos 

com maior e menor poder aquisitivo.  

É possível acrescentar o entendimento de que os lugares, independente das condições 

de vida que apresentem, não podem, ou não conseguem se manter isolados e alheios às 

influências, sejam elas de ordem positiva ou negativa do chamado contexto global. 

Vivencia-se um momento importante para a reflexão sobre a participação do homem 

na produção do espaço e na construção de novas formas de vivência social. As distâncias são 

reduzidas e o conceito de fronteira passa por alterações, trata-se da produção do local em uma 

relação dialética com o global, sob o dilema da desterritorialização e da reterritorialização: 

 

 A ordem global é “desterriorializada”, no sentido de que separa o centro de 

ação e a sede da ação. Seu “espaço”, movediço e inconstante, é formado de 

pontos, cuja existência funcional é dependente de fatores externos. A ordem 

local, que “reterritorializa”, é a do espaço banal, espaço irredutível porque 

reúne numa mesma lógica interna todos os seus elementos: homens, 

empresas, instituições, formas sociais e jurídicas e formas geográficas. O 

cotidiano imediato, localmente vivido, traço de união de todos esses dados, é 

a garantia da comunicação.  (SANTOS, 2006, p. 231). 

 

O discurso sobre o desenvolvimento contemporâneo está sedimentado pelas 

influências da globalização econômica, é impossível negar a existência dos fatos, 

circunstâncias e tendências que tudo se encontra extra territorialmente. Contudo, o momento é 

da multiplicidade das trocas, especialmente da circulação de informações, como observa 

Araujo (2000) ao afirmar que, o avanço do processo de globalização impõe fazer a leitura do 

que está se passando fora dos territórios.  

É viável associar esta análise a existência de um “novo cenário” e visualizar novas 

formas de pensar o desenvolvimento. Logo, emerge a análise sobre a reação ao que se pode 

denominar de “novo”, visto que, são os momentos de dificuldades que motivaram reações e 

podem configurar novas abordagens; onde os resquícios do modelo decadente são 

aproveitados, porém com ênfase aos novos paradigmas a serem analisados dentro de um 

cenário diferente.  

Com o aprofundamento das discussões sobre os paradigmas do desenvolvimento 

observa-se que os “estágios” para o desenvolvimento no espaço rural também passam pela 
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compreensão e valorização do território enquanto importante dimensão, no que se denomina 

de dimensão espacial ou territorial. Por outro lado, referente à emergência do 

desenvolvimento rural, tendo como marco temporal os anos 1990 do século passado, 

Schneider observa a contribuição e influência do contexto social, político e acadêmico que 

contribuiu para o aprofundamento do debate sobre o este desenvolvimento no Brasil e aponta: 

 

Neste processo, o papel do Estado e das políticas públicas que focalizam os 

agricultores familiares e a reforma agrária tiveram um papel decisivo, pois 

foi através delas que se instaurou um debate entre estudiosos e pesquisadores 

que passaram a alimenta o próprio tema do desenvolvimento rural. 

(SCHNEIDER, 2010 p. 527). 

 

Embora a preocupação com o desenvolvimento rural não seja tão recente, a mesma é 

discutida com maiores contribuições e diferentes posicionamentos nas duas últimas décadas. 

Dentre os aspectos que tornam este debate tão importante estão as Políticas Públicas e seu 

direcionamento para a realidade dos agricultores familiares, o que é um desafio do ponto de 

vista do processo de formulação dessas políticas. Outro aspecto diz respeito também à secular 

questão da Reforma Agrária. E ainda um terceiro, mas não último, que trata do debate do 

desenvolvimento rural vinculado com a  discussão da participação social. E aqui se entende 

participação como vetor para a eficácia das Políticas Públicas com o propósito de atender aos 

interesses coletivos. Assim, a participação é também um ponto para um outro debate, que trata 

da dimensão da participação social. 

Ainda sobre a questão do Desenvolvimento Rural, Schneider (2004) chama atenção 

para quatro pontos centrais nessa nova agenda: erradicação da pobreza rural, necessidade da 

participação direta dos atores sociais nos processos de decisão, o território como unidade 

espacial de referência, bem como sua preocupação com a sustentabilidade ambiental. 

Essa abordagem trata o Território como espaço dinâmico, e a questão do 

desenvolvimento a partir de uma visão que engloba diferentes elementos. Caminha-se para o 

entendimento onde o desenvolvimento atrelado ao território torna-se emergente, direcionado 

para atender às necessidades da população mais pobre e naturalmente da efetividade de seus 

direitos individuais e sociais. 

É inegável que a agricultura é um importante segmento estratégico da economia 

brasileira. É necessário pensá-la não apenas como uma atividade estrutural de reprodução do 

capital, pois se trata de uma das atividades mais complexas com investimentos, retorno 

financeiro e material; além é claro, dos atores sociais (trabalhadores, pequenos produtores e 

outros) envolvidos. Nesta perspectiva, a construção de dinâmicas e articulações no meio rural 
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emerge no contexto de formulação das políticas que objetivam criar estratégias de 

desenvolvimento para possibilitar a valorização do lugar e o fortalecimento dos arranjos a 

serem constituídos visando à autonomia relativa da institucionalidade. A abordagem territorial 

configura-se como um importante instrumento para enfrentar a complexidade do mundo rural, 

particularmente da agricultura familiar, para onde efetivamente a questão do desenvolvimento 

rural deve estar voltada. 

Desse modo, a abordagem territorial para o desenvolvimento rural na concepção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA segundo, Perico (2009, p. 48) se justifica 

pelos seguintes aspectos: 

a) O rural é mais do que o agrícola, mais do que um setor econômico; as áreas rurais 

são definidas por suas características espaciais e apresentam menor densidade e maior peso 

nos fatores naturais quando comparadas às áreas urbanas; 

b) A escala municipal é restrita para o planejamento e a organização dos esforços de 

promoção do desenvolvimento; 

c) A escala estadual é bastante ampla para conseguir cuidar da heterogeneidade e das 

especificidades locais, que devem ser mobilizadas em prol de iniciativas de desenvolvimento; 

d) O território é a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre as 

pessoas, grupos sociais e instituições que podem ser mobilizados e convertidos em eixo 

central para a definição de iniciativas orientadas ao desenvolvimento. 

A partir destes elementos apontados por Perico, como justificativas para a abordagem 

territorial no Desenvolvimento Rural, tem-se a valoração de alguns pontos, tais como: a 

relevância que deve ser atribuída às áreas rurais do Brasil, pois estas representam áreas de 

dinamismo; a importância de um olhar direcionado para as possibilidades do local, sem 

desconsiderar o contexto maior; mas ao mesmo tempo em que não se espera que as iniciativas 

ocorram necessariamente na ordem “de cima para baixo”. O que significa reapresentar o 

território como uma alternativa para se propor o desenvolvimento, neste sentido o território é 

a conformação de ações, experiências e dinâmicas. 

O crédito atribuído a estes elementos, ainda numa análise superficial, aponta para o 

encaminhamento do desenvolvimento, neste caso rural, a partir da soma de diferentes 

aspectos e do entendimento em que os resultados são processuais e possíveis de se 

reconstruir, ou seja, não há indicativos de desenvolvimento “instantâneo”, o que se retoma é o 

desenvolvimento enquanto processo.  

Não restam dúvidas de que o rural no Brasil e em diferentes partes do mundo sofreu 

modificações, e a típica imagem do rural apenas agrícola vai gerando lugar a um rural cada 
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vez mais plural, conforme Figueiredo (2011), que também alerta para um rural que não se 

esvazia do ponto de vista das alternativas de permanência da condição rural. Ainda que este 

possa em alguns momentos perder quantitativo de pessoas, em especial as mais jovens, que 

por não encontrar meios de sobrevivência tendem a migrar para áreas urbanas, nem sempre 

para os grandes centros, muitas vezes para cidades pequenas ou médias.  

Na perspectiva de Figueiredo (2011), também existe a concepção do rural como 

espaço consumido, produzido e não mais produtor, de modo especial como se observa no 

espaço rural português, a partir da experiência de campo. Mas, entende ser possível ser 

aplicado para outras realidades, e, nesta linha de raciocínio aponta que as políticas e as 

estratégias de desenvolvimento rural são compreendidas por alguns autores como a via mais 

adequada para a criação das condições necessárias na busca das reais transformações. 

Já se percebeu a seriedade do desenvolvimento rural, ainda que num contexto geral 

seja possível verificar que o mesmo nem sempre ocupa prioridade nas agendas institucionais, 

mesmo porque não há efeitos e/ou resultados em curto prazo. Na perspectiva de Covas (2007) 

o lema do desenvolvimento rural é: aumentar a diversidade, reduzir a disparidade, e, é um 

caminho de longo prazo que pode ser pressionado em meio aos momentos de crises. Ainda de 

acordo com Covas: 

 

Todo e qualquer pedaço de território é uma espécie de cristal multifacetado 

com, pelo menos, quatro ou cinco faces de contornos e nitidez muito 

variáveis: é um território com um determinado povoamento, uma estrutura 

produtiva, alguns ativos patrimoniais, um conjunto paisagístico e um acervo 

simbólico. O nosso ângulo de visão, feito de saber técnico e profissional, é, 

geralmente unidimensional, pelo que, na maioria dos casos, subestimamos a 

importância real da nossa observação. (COVAS, 2007, p. 34). 

 

É importante a maneira que o autor usa o território para tratar do desenvolvimento 

rural: leitura plural do território. E nesta leitura recupera o papel que diferentes áreas ou a 

junção de diferentes áreas do conhecimento podem exercer no que ele denomina de pequena 

cirurgia, capaz de transformar um território. Assim, é evidenciado o conjunto das 

possibilidades, que torna o desenvolvimento rural um futuro ao nosso alcance, Covas (2007), 

sem estar preso apenas ao desenvolvimento agrário, e aos aspectos relacionados unicamente a 

agricultura. Mas a partir da complexidade que o espaço rural apresenta no seu contexto e na 

sua reprodução. 
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3.2 Desenvolvimento Territorial rural: Contexto dos últimos dez anos 

 

Todos estes aspectos remetem ao repensar nas iniciativas mais recentes voltadas para o 

desenvolvimento rural no Brasil, na qual percebe-se que este tem como ponto marcante a 

concretização de sua discussão a da criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial-

SDT no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA (BRASIL, 2003; 2005). 

Neste processo ocorreu um significativo avanço na descentralização político administrativa; 

ponto importante na construção do trabalho em tela, por ser o momento de mudanças, 

reformulações e proposições para o meio rural brasileiro, voltado para os pobres e focado nos 

agricultores familiares. 

Destaca-se as experiências internacionais em curso, a partir da década de 1990, na 

União Europeia – a Iniciativa Comunitária Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da 

Economia Rural- LEADER (LEADER Community Initiative). Esse processo é pautado no 

desenvolvimento rural com o objetivo da promoção de iniciativas integradas, concebidas e 

postas em prática à escala local. E busca apoiar os agentes rurais a valorizar o potencial dos 

seus territórios.– e nos Estados Unidos – as Zonas de Empoderamento (Empowerment Zonese 

– EZ) e as Comunidades Empresariais Rurais (Enterprises Communities – EC). Voltado para 

o espaço rural tem como proposta realizar processos de envolvimento dos atores que fazem 

parte das ações voltadas para o desenvolvimento, desde a fase do planejamento. Nas duas 

experiências se observa a importância da participação da comunidade na elaboração e 

acompanhamento dos projetos demandados em termos territoriais. 

A partir das experiências internacionais, configurou-se a crescente necessidade de 

inserir no contexto brasileiro a abordagem territorial, não necessariamente pela influencia 

direta, mas principalmente pela relevância da metodologia institucional e da crescente 

discussão sobre bases territoriais. Neste sentido, Bonnemaison (2002), aponta o Território 

como a forma de viver com os outros. Evidencia então a sua importância e dinamismo, o que 

significa dizer que nele se concretizam as relações cotidianas dos atores sociais e os 

rebatimentos das políticas de desenvolvimento executadas na perspectiva da participação 

social. Nesses termos, é preciso ir além do convencional, a tarefa é visualizar e pensar mais do 

que está aparente, ver aquilo que é vivido, porém incorporando o empoderamento como 

instrumento dos atores sociais coletivos em suas tomadas de decisão nas demandas.  

Isto significa dizer que, nesse novo contexto a essência do desenvolvimento encontra-

se atrelada ao território. Desta maneira, as ações que tem como alvo o desenvolvimento 

perpassa pelo processo de reconhecimento da importância dos territórios enquanto unidade de 
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planejamento e de gestão espacial. A partir desta compreensão que se atribui uma centralidade 

analítica à questão das políticas de desenvolvimento territorial rural, principalmente quando 

se observa que a delimitação dos territórios rurais foi um processo estratégico de 

planejamento que, dentre outros elementos, visava contemplar diferentes escalas espaciais, 

além da construção da identidade. 

Do ponto de vista do papel da ciência geográfica, reconhece-se o avanço da 

abordagem territorial, que impõe a necessidade de se pensar e compreender o 

desenvolvimento a partir de um processo com múltiplas dimensões. Contudo, ainda é evidente 

a preocupação com as condições do agricultor familiar. Desse modo, toda essa abordagem 

deve observar que as políticas públicas precisam ser propostas considerando as estruturas já 

existentes, partindo das necessidades reais, que algumas vezes são simples. Pode-se mudar o 

quadro de sempre, que muitas vezes apresentou propostas que não estavam de acordo com a 

realidade, ou não auxiliaram na superação de problemas que historicamente impediam o 

“esperado desenvolvimento”. 

Apresenta-se como desafio aprofundar o debate sobre a abordagem territorial, 

considerar o território como principal categoria de análise, com a leitura da mesma ancorada 

nas contribuições da ciência geográfica. Desse modo, ampliar o debate do desenvolvimento 

em áreas rurais a partir das suas diferentes concepções com foco no contexto atual, em que o 

mesmo tem sido centro de discussões no meio acadêmico e político administrativo. 

Diante dos antecedentes que orientaram a formulação das políticas no Brasil e todo o 

processo do chamado desenvolvimento regional, ficou evidente que nos últimos anos se 

observa sinais de um novo momento marcado por ações e direcionamentos que fazem deste 

período importante objeto de estudo e de análise em relação aos anos anteriores, face a um 

contexto histórico-institucional bem singular. 

O que há de novo? Esta tem sido uma questão que vem mobilizando pesquisas em 

diversas áreas do conhecimento onde a discussão do desenvolvimento é envolvida. Do ponto 

de vista da ciência geográfica, esse debate ainda está em seu nascedouro e quando envolve a 

problemática do “desenvolvimento territorial” alguns autores rebatem criticamente a 

inviabilidade do modelo na medida em que as verdadeiras estruturas que sustentam o “modo 

de produção dominante” não foram mexidas e, portanto, seriam ações não estruturantes e, 

quando implementadas, reforçam as históricas políticas compensatórias de combate ou de 

alívio da pobreza. 

Assim, a concepção de desenvolvimento, e estritamente no que se refere ao 

desenvolvimento rural no Brasil, passa também pela já discutida questão da conceituação e do 
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seu alcance ao trazer a abordagem territorial. Tal concepção propõe uma nova organização 

das relações de poder, decisão e uma revisão destas estruturas, em especial do ato de planejar, 

conforme representação do esquema abaixo: 

 

Figura 04 – Modelo Atual da Estrutura do Planejamento no Brasil 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora/2012.   

 

O esquema elaborado representa um novo formato na distribuição ou redistribuição do 

poder, entende-se que a partir da abordagem territorial, o poder deixa de ter um caráter fixo e 

centralizado para assumir uma nova configuração marcada, em especial, pela circulação de 

informação e decisão. Utiliza-se aqui o termo circulação para designar dinamismo e 

movimento. O fato de circular, significa que o pensar e o agir está nas mãos de todos, ou na 

representação de todos. A princípio, esta forma de pensar parece um quanto utópica, visto que 
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no empírico ainda há ajustes a serem realizados para que a circulação do poder de fato ocorra 

em sua totalidade. 

O processo de discutir e decidir, pensar e agir diz respeito ao que concebe-se como 

gestão de maneira simples e objetiva. É obvio que a discussão de gestão é muito s ampla e 

complexa com os seus ciclos, desafios, avanços e entendimentos; mas para facilitar a 

apreensão, observa-se que na mesma está o caminho para garantir a participação e a 

circulação/movimento do poder. Perico (2009) faz uma intervenção muito interessante ao 

associar a palavra gestão como novo conceito e acrescenta que se relaciona com a 

coletivização dos processos de desenvolvimento. É nesta direção que o esquema acima 

apresenta a tentativa de demonstrar, de fato, como espaços novos de discussão trazem esse 

aspecto do coletivo para as decisões anteriormente pensadas para o mesmo “sem a 

interferência do coletivo” (emanada do modelo convencional centralizador). 

Vale ressaltar que o coletivo referido diz respeito às populações rurais e urbanas, às 

diversidades, os diferentes interesses que podem ser visualizados nos espaços representativos 

por meio de estratégias lógicas, reforçando a afirmação de Sachs (2009, p. 17) “Por isso, não 

podemos nos contentar com soluções padronizadas, impostas de cima para baixo.” É evidente 

que essa inserção do novo não ocorre, e nem poderia ocorrer, de maneira pacífica e rápida, 

trata-se de romper posicionamentos e estruturas. 

No Brasil, os anos noventa são de fato marcados pela efervescência do debate sobre o 

desenvolvimento enquanto política que transcende ao campo de atuação da velha economia 

regional, e isso pode ser observada a partir desses novos aspectos e do estabelecimento de 

iniciativas bem singulares, que tem direcionado o país nos últimos dez anos para uma espécie 

de desenvolvimento voltado para o rural com participação social. 

Tais aspectos ganham relevância com o esgotamento da politica regional e tem como 

grande marco a nova orientação que começa a aparecer com a implementação de políticas de 

maior abrangência voltadas para os agricultores familiares. Em destaque, do papel 

institucional da SDT, onde seu principal objetivo é “apoiar a organização e o fortalecimento 

institucional dos atores sociais locais na gestão participativa do desenvolvimento sustentável 

dos territórios rurais e promover a implementação e integração de políticas públicas
20

”. 

A criação desta secretaria indicou não apenas a instituição de um órgão, mas 

apresentou todo o resultado de uma intenção de tratar as questões voltadas para o 

desenvolvimento sob o manto institucional do “territorial rural”. Desta maneira, o MDA 

                                                 
20

 Objetivo apresentado no site da SDT - http://portal.mda.gov.br/portal/sdt/acesso em 06 de fevereiro de 2013. 

http://portal.mda.gov.br/portal/sdt/
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sinaliza para a orientação e elaboração de políticas que tinham como objetivo  apresentar 

maior eficácia e também promover aproximação com a sociedade através da criação de uma 

comissão de instalação, inclusive como extensão mais particular do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF Infraestrutura.   

É preciso destacar de maneira breve a criação do consolidado PRONAF (Decreto nº 

1.946 de 28 de junho de 1996), que inicialmente apresentou três linhas de financiamento: 

capacitação, infra-estrutura e serviços de crédito. É possível afirmar que este programa já 

revelou um avanço no sentido de atenção às reivindicações dos agricultores familiares do 

Brasil, que tem nesta iniciativa um marco para a entrada no cenário da formulação das 

políticas de desenvolvimento direcionadas ao espaço rural. Ainda contribuiu para a formação 

dos chamados Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. 

Tendo como pano de fundo a dinamização da agricultura familiar, entende-se que o 

PRONAF representa uma alternativa do ponto de vista da inclusão social e econômica, Ortega 

(2008, p. 132) afirma que o mesmo é inserido num contexto de difíceis condições materiais, 

sociais e organizativas, e vem contribuir na perspectiva de geração do que se espera do 

desenvolvimento em longo prazo ao despertar para o desenvolvimento de 

capacidades/habilidades na constituição de estratégias que certamente envolvem não apenas a 

utilização dos recursos disponibilizados pelo programa. 

 Nessa quadra, destaca-se de forma significativa o Pronaf-Infraestrutura e Serviço, que 

ocorre entre 1996-1997, voltado em especial para as áreas consideradas mais pobres. Ortega 

(2008) diz trata-se de uma proposta voltada não apenas para a resolução dos problemas de 

ordens econômicas e sociais dos pequenos produtores familiares, mas com a intenção de 

trazer um novo dinamismo por meio de um caminho estratégico tendo em vista o 

desenvolvimento local e estimula o repensar sobre as questões mais abrangentes que não se 

limitam a cada unidade familiar, mas que exerce influência no conjunto como problemas de 

diversificação e condições da produção, o acesso e as relações de mercado dentre outras. O 

Pronaf-Infraestrutura foi o início do processo de constituição de uma política de 

desenvolvimento territorial destinada ao espaço rural mais pobre e economicamente 

marginalizado. 

 Assim, se formam as bases para o desenvolvimento territorial rural no Brasil, onde se 

acreditava que a mais efetiva ação que caracteriza este momento se daria com a  implantação 

do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT, 

com a criação de sessenta territórios rurais, em sua esmagadora maioria direcionadas para as 

áreas consideradas mais empobrecidas do ponto de vista econômico e social, e, que mais tarde 
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daria espaço ao Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais – PDSTR. 

Este traria em sua concepção a constituição da Comissão de Implantação das Ações 

Territoriais  –  CIAT„s, com o papel de promover meios para elaborar o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS. Ou seja, seriam criados os primeiros 

mecanismos para reunir representações de instituições e grupos, designando atividades aos 

mesmos. De certo modo,  a responsabilidade passaria a ser partilhada, fica para estas 

comissões o papel de animar, incentivar, promover as discussões e ações no território ou na 

realização de oficinas ou reuniões de sensibilização. Segundo Ortega (2008): 

 

No caso dos Territórios Rurais, os critérios multidimensionais e os 

elementos de coesão social e territorial foram definidos pela predominância 

de elementos rurais, o que inclui, também, as pequenas e médias cidades, 

vilas e povoados. (ORTEGA, 2008, p. 166) 

 

Dentre os aspectos que merecem atenção, conforme Ortega (2008) a constituição 

(mais recente) dos cento e sessenta territórios este padrão institucional, abrangeria dois mil e 

quinhentos municípios, o que corresponde a 44,93%
21

, da totalidade dos municípios 

brasileiros, evidentemente buscando a superação dos limites municipais, bem como, do agir 

de maneira setorial e a abordagem territorial que ressaltaria na promoção do desenvolvimento 

endógeno e da superação da dicotomia rural-urbana. Territórios que pelas suas fragilidades 

são denominados pelo autor como “ territórios deprimidos”. 

Também em outras análises como a de Bonnal e Maluf (2009), tanto o PRONAF e o 

PDSTR, trariam o recorte social com a entrada territorial, com vistas na dinamização das 

atividades, a gestão social e dos recursos naturais, promoção de identidades e 

aperfeiçoamento da governança. Estes seriam os pontos norteadores e desafiadores da 

proposta de descentralização introduzida por meio do desenvolvimento territorial. 

 Em 2008, acontece mais um passo na perspectiva do desenvolvimento territorial rural, 

é criado o Programa Territórios da Cidadania, que inicialmente contava com sessenta 

territórios, sendo incorporados ao Programa Sustentável de Territórios Rurais. Priorizou-se as 

áreas consideradas estagnadas com baixo IDH, predomínio de agricultores familiares, e 

presença de comunidades tradicionais como os indígenas e quilombolas. Fato marcante dessa 

etapa foi à intencionalidade de articulação de dezenove ministérios
22

 que integrariam como 

                                                 
21

 Dados obtidos pelo site - http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1(Acesso em: 10 de abril 

de 2013). 
22

 Ministérios envolvidos: Desenvolvimento Agrário/Incra, Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, 

Integração nacional, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Cidades, Minas e Energia, Secretaria de Políticas 

http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1(Acesso


 

116 

 

participantes institucionais nesta política de desenvolvimento, isso com o intuito de promover 

ações de maneira integrada. Para Ortega (2008, p. 170) os Territórios da Cidadania “são um 

dos eixos de ação do governo federal com o intuído de reduzir as desigualdades. Assim, por 

meio dessa política, pretende-se superar a pobreza rural utilizando a estratégia do 

desenvolvimento territorial”. 

O funcionamento desta estratégia não ocorreria de forma harmônica. Pelo contrário, 

foram muitas as dificuldades desde a fase do planejamento até a implementação das ações 

integradas, devido à dificuldade e resistências de ministérios, principalmente do ponto de 

vista do destino e alcance dos recursos, sem mencionar a diversidade do território brasileiro e 

o aspecto heterogêneo dos territórios (em extensão e número de municípios) o que 

naturalmente ocasionaria divergências e desequilíbrio na distribuição das ações.  

 Além de todo o quadro que tornou possível a consolidação dos Territórios da 

Cidadania (e também dos territórios rurais), um elemento foi bastante interessante: a 

insistência em fazer a articulação e tentar promover a participação que agora se configuraria 

por meio dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial – CODETER, na tentativa de 

envolver maior número de representações da sociedade civil, formando um circuito de 

comunicação com as esferas municipal, estadual e federal. 

 O Brasil conta com cento e vinte Territórios da Cidadania distribuídos em toda a sua 

extensão. No entanto, a concentração ocorre nas regiões que historicamente apresentaram 

problemas no que diz respeito a infraestrutura, geração de renda e péssimas condições de 

vida, conforme se observa a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
para as Mulheres, Secretaria de promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Aquicultura e Pesca, Justiça/Funai, 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cultura Secretaria Geral, Planejamento, Secretaria de Relações 

Institucionais e Casa Civil. 
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Figura 05 –Territórios da Cidadania -  Brasil/2011. 
 

 
   Fonte: MDA/SDT - 2011. 

 

 

Todo este processo revelou um significativo avanço na descentralização político 

administrativa, ponto importante na construção do trabalho por ser o momento de mudanças, 

reformulações e proposições para o meio rural brasileiro, voltado para a população mais pobre 

e focado nos agricultores familiares. O entendimento dos fatos acima relacionados somou e 

foi determinante para os encaminhamentos nos anos seguintes, em que se pode afirmar que o 

desenvolvimento pensado sob a perspectiva territorial vai tornando-se urgente (FAVARETO, 

2007). 

Contudo os novos tempos no contexto brasileiro apresentam uma valorização das 

iniciativas endógenas dos territórios, mas ainda não alcança plenamente o buttom-up
23

e, assim 

há permanências da politica intervencionista no formato top-down. Em termos gerais, a 

                                                 
23

 Expressões utilizada para designar a ação proposta de baixo para cima e top-down de cima para baixo, 

tradicional. 

Base Cartográfica: IBGE, 2007.
Projeção Geográfica SAD 69.
Elaboração: Fernanda V. Alcantara / Rafael C. Santos.
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metodologia utilizada na presente pesquisa, prevê o estudo da temática no Brasil, por meio de 

diálogos e levantamento de informações, e traz para o cerne da discussão as experiências do 

Nordeste a partir do estado de Alagoas. 

 

3.2.1 Desenvolvimento Territorial – O estado de Alagoas no Contexto de Nordeste 

 

Efetivamente, o Brasil é um país de grandes dimensões territoriais e apresenta uma 

população mal distribuída. Com efeito, tem-se espaços onde ainda existem abundantes 

recursos naturais em exploração e por explorar, fato que intensifica a discussão sobre o 

desenvolvimento, e amplia também a abordagem sobre  a sustentabilidade. Com base na 

proposição anterior, as diferenças se agravam face à debilidade das estruturas econômico 

sociais, debilidades resultantes das marcas deixadas pela colonização, do controle dos 

principais setores da economia por grupos estrangeiros e do modelo econômico de renda 

concentrado que foi imposto.  

A deficiência se acentua provavelmente por ter avançado pouco no que diz respeito à 

produção de ciência e tecnologia própria que responda aos desafios da realidade, havendo 

uma tendência em buscar respostas a desafios diferentes e, portanto, sem condições de 

aplicabilidade ao espaço geográfico e social do Brasil com êxito.  

Constitui-se na história do Brasil uma série de questões, a exemplo da agrária, da 

educação, da saúde, da assistência social, etc. Que dependiam de soluções mais eficazes, 

difíceis de serem encontradas face à alienação do quadro técnico burocráticos e a resistência 

dos setores econômicos e sociais que muitas vezes se beneficiam das distorções existentes.    

Particularmente, o Nordeste é cenário de todas as situações acima mencionadas, por 

possuir áreas consideradas deprimidas, estagnadas ou ainda pouco desenvolvidas relativo ao 

do avanço social, tecnológico, econômico e político; por isso estão presentes na constituição 

do programa de desenvolvimento territorial.  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, a região Nordeste é a 

que apresenta a maior concentração de população em condição de indigência, cerca de 60% 

do total dos indigentes do país. E ainda que, em torno de 52% da população. em condição de 

extrema pobreza, encontra-se nas áreas rurais no Nordeste. Para o caso do estado de Alagoas 

há uma repercussão ainda mais negativa desse quadro, ao observar, por exemplo, apenas o 

município de Arapiraca, que é o município mais dinâmico do território do Agreste de Alagoas 
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verifica-se que do total de 214.006 residentes, 27.537 encontravam-se em situação de extrema 

pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00/mês
24

.  

Neste contexto, é importante refletir sobre a produção do espaço geográfico nordestino 

e, por que não dizer na construção de novas formas de convívio neste espaço historicamente 

contraditório.  

Sobre a configuração da região Nordeste dois aspectos chamam a atenção, o primeiro 

refere-se ao processo de sua formação e o segundo diz respeito aos rumos que tomaram o 

desenvolvimento nesta área, ou ainda os rumos que deixaram de ser tomados. 

Nove estados compõem a região Nordeste, todos com características parecidas 

relativas aos indicadores sociais, alguns com maior destaque em atividades econômicas e 

diferenças em relação as suas dimensões e atrativos. Assim, como já foi verificado, o estado 

de Alagoas segue o perfil geral da região, e o seu nome origina-se das lagoas litorâneas, tem 

como capital Maceió, o estado limita-se ao norte com o estado de Pernambuco; ao sul com o 

estado de Sergipe; a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com a Bahia. Possui uma área de 

27.778,51 km², com um total de cento e dois municípios, e uma população com 3.120,494 

habitantes (IBGE/2010), destes 2.297.860 residem na zona urbana e 822.634 residem na zona 

rural. 

Segundo L. Santos
25

 (2009), no que diz respeito aos seus aspectos físicos, Alagoas 

dispõe de temperaturas quentes na maior parte do ano, sendo que o clima Litorâneo úmido 

encontra-se na Zona da Mata, o de Transição (úmido e seco) no Agreste e o Semiárido no 

Sertão. A vegetação varia de acordo com o clima, em que as restingas, a vegetação de dunas, 

manguezal, entre outras, encontram-se na Zona Litorânea; após a planície surgem os planaltos 

onde se encontra a vegetação da Mata Atlântica. A vegetação do Agreste, vinculada ao clima 

quente e úmido a leste e ao clima quente e seco a oeste; e a vegetação da Caatinga, que 

apresenta chuvas escassas e irregulares, predominante na porção oeste do estado.  

 No que concerne aos aspectos da agricultura, Alagoas se destaca pela produção do 

milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca e outros. Na pecuária destacam-se a criação de aves 

(galinhas) e bovina. Ao considerar que o Estado apresenta significativa população rural, com 

presença de comunidades indígenas e quilombolas, o estado apresenta as características que o 

coloca no grupo das áreas estagnadas e dos chamados territórios deprimidos. Para Ortega 

(2008), o estado é contemplado por meio da política de desenvolvimento territorial, 

                                                 
24

 Dados obtidos pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social -

http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=extrema_pobreza (acesso 15 de abril de 2013). 
25

 Dissertação de Mestrado  - A Política de Desenvolvimento dos Territórios Rurais: Uma leitura preliminar no 

Agreste de Alagoas (2009). 

http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=extrema_pobreza
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inicialmente por meio da constituição dos Territórios Rurais e na sequência pelos Territórios 

da Cidadania, com a presença de seis territórios: Território do Alto Sertão, Do Médio Sertão, 

Da Bacia Leiteira, Do Agreste, Mata Alagoana e Do Litoral Norte (figura 06). 

 

Figura 06 –Territórios da Cidadania de Alagoas – Brasil/ 2011. 

 

 
 

Fonte: MDA/SDT - 2011. 

 

Os territórios do estado de Alagoas apresentam em média entre oito a dezesseis 

municípios na composição de cada território, sendo que, 40% da população reside em áreas 

rurais. A média de extensão dos territórios encontra entre 2.471 km² a 4.579 km². Os grupos 

que estão presentes nos territórios são constituídos essencialmente por agricultores familiares, 

famílias assentadas, com maior ocorrência nos territórios do Litoral Norte e Mata Alagoana. 

Os pescadores estão em maior número no território do Litoral Norte (6.311), terras indígenas 

(8) e quilombolas (17)
26

. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios 

que integram os territórios em Alagoas os dados variam entre 0,48 (Traipu – Agreste de 

Alagoas) a 0,65 (Delmiro Gouveia – Do Alto Sertão). 

Do conjunto de territórios que integram o estado de Alagoas elegeu-se, conforme já 

descrito na metodologia, o Território do Agreste de Alagoas para acompanhar suas principais 

                                                 
26

  Dados obtidos pelo site - http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1(Acesso em: 10 de abril 

de 2013) 
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ações, avanços e recuos no processo de gestão das políticas públicas, por meio dos 

instrumentos de participação, características da mobilização via colegiado territorial. Bem 

como, do registro e análise dos principais rebatimentos do desenvolvimento territorial rural. 

 

3.2.2 O Território do Agreste de Alagoas 

 

A definição de agreste constitui-se em uma zona de transição entre a zona da mata e o 

sertão. Compreende-se que o Agreste de Alagoas também se enquadra nesta definição. No 

entanto, para tratar do objetivo da pesquisa, considera-se a área como de transição, um espaço 

dinâmico inserindo também os seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. A 

preocupação com estes aspectos conduz a constituição do Território Do Agreste – AL, que 

abrange uma área de 4.579,40 Km² inicialmente composta por dezesseis municípios: 

Arapiraca, Igaci, Limoeiro de Anadia, Olho d`Água Grande, Palmeira dos Índios, São 

Sebastião, Traipu, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Estrela de Alagoas, Feira Grande, 

Girau do Ponciano, Junqueiro, Lagoa da Canoa e Taquarana; recentemente foram 

acrescentados mais três municípios – Teotônio Vilela, Tanque D‟arca e Campo Alegre. De 

acordo com dados do IBGE – 2010, a população total do território é de 578.296 habitantes, 

dos quais 256.791 vivem na área rural, que correspondia a 44,40% do total. No Território 

estão resentes 48.183 agricultores familiares, 986 famílias assentadas, 08 comunidades 

quilombolas e 06 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,60. Merecem destaque os municípios 

de Arapiraca e Palmeira dos Índios, pois apresentam grande influência no Agreste. Arapiraca 

dispõe da segunda maior população do estado, depois da capital. 

 

Tabela 01 – O Território do Agreste de Alagoas: Área e População 

 

Municípios Área (km²) População  

Arapiraca 356.181 214006 

Campo Grande 167.321 9032 

Coité do Nóia 88.510 10926 

Craíbas 271.333 22641 

Estrela de Alagoas 259.770 17251 

Feira Grande 172.747 21321 

Girau do Ponciano 500.620 36600 

Igaci 334.453 25188 

Junqueiro 241.593 23836 

Lagoa da Canoa 88.450 18250 

Limoeiro de Anadia 315.778 26992 

Olho d`Água Grande 118.510 4957 
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Palmeira dos Índios 452.706 70368 

São Sebastião 315.105 32010 

Taquarana 166.046 19020 

Traipu 697.967 25702 
          Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, parceria com órgãos  

        estatísticos do Estado de Alagoas. 

  

Para melhor entendimento a respeito da organização da população dos municípios que 

compõem o Território do Agreste de Alagoas, os dados sobre a população são também 

apresentados no mapa da distribuição da população rural e urbana. A leitura do mapa permite 

uma análise a respeito da diversidade presente no território, ao mesmo tempo, em que se 

notam municípios com uma significativa população urbana, como é o caso de Arapiraca, é 

também possível verificar a presença de municípios que têm uma população 

predominantemente rural, a exemplo do de Limoeiro de Anadia. Aspectos como estes se 

refletem nos debates realizados no âmbito do Colegiado Territorial, uma vez que as demandas 

dos espaços urbano e rural são em alguns pontos divergentes.  

 

Figura 07 – Território do Agreste de Alagoas: População Urbana e Rural – 2010 
 

 
Fonte: IBGE – 2010. 
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A população rural presente no Agreste de Alagoas desenvolve suas atividades de 

produção e criação essencialmente nas pequenas propriedades, caracterizada pela agricultura 

familiar, onde se registra a presença predominante dos membros da família na realização das 

atividades, também é utilizada a troca de dias de serviço entre familiares e vizinhos. O 

mapa,
27

revela que Igaci e Girau do Ponciano são os municípios que apresentam maior número 

de estabelecimentos, enquanto Junqueiro, Campo Grande e Olho D‟Água Grande apresentam 

menor número de estabelecimentos.  

 

Figura 08 – Estabelecimentos da Agricultura Familiar no Agreste de Alagoas – 2010 

 

 
Fonte: IBGE – 2010. 

 

Um aspecto interessante observado é a maneira como os agricultores vêm conduzindo 

suas atividades na tentativa de dinamizar suas propriedades. Questionados sobre o futuro, no 

que diz respeito à dimensão da propriedade, um número relativamente pequeno indicou como 
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prioridade ampliar a quantidade de terras, havendo maior interesse em conseguir incentivos e 

alternativas para dinamizar e melhorar a produção. 

Ainda sobre a agricultura familiar Scheneider e Niederle (2008), afirmam que existe 

uma ausência na sua definição, assim a generalização é de que o agricultor familiar é todo 

aquele sujeito que vive no meio rural e trabalha na agricultura familiar. E acrescenta-se a essa 

concepção a diversidade da agricultura familiar e sua relação com o desenvolvimento em 

meio a o novo contexto apresentado. 

Na constituição dos territórios rurais, o Agreste de Alagoas tem o seu processo de 

implantação seguindo a organização aplicada às diferentes áreas do Brasil. Segundo Lopes e 

Costa (2006) sua criação ocorreu com a instalação da Comissão de Implantação de Ações 

Territoriais – CIAT do Território Rural do Agreste de Alagoas e foi um dos seis territórios 

rurais implantados pela SDT/MDA em Alagoas. O território possuía uma população total de 

531.750 habitantes (2000). 

Conforme L. Santos (2009), a constituição do Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Rural Sustentável – CEDRS ocorreu em outubro de 2003, e do conjunto de vinte e quatro 

municípios da mesorregião do Agreste apenas quinze estavam inseridos no território, sendo 

dez municípios da microrregião de Arapiraca, três da microrregião de Palmeira dos Índios e 

dois da microrregião de Traipu. E chama atenção sobre o município de Junqueiro que não 

pertence ao Agreste, apesar da proximidade territorial com os demais municípios integrantes.  

Ao refazer esta trajetória da constituição do território, afirma-se que, de acordo o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais – PRONAT 

(2006), a seleção dos territórios alagoanos foi realizada pelo Conselho Estadual de 

Agricultura Familiar e Reforma Agrária – CEDAFRA. Em maio de 2004 foi consolidada a 

CIAT, que apresenta em sua formação a participação de diferentes representantes de entidades 

da sociedade civil, a proposta era inserir estes representantes na tarefa de construir o PTDRS; 

documento que deveria apresentar um plano de ação com metodologia e objetivos partindo de 

uma construção conjunta, por meio de encontros e debates com os diferentes representantes, 

sob a orientação de um articulador e um consultor territorial estadual. Mas o resultado final 

deve ser o reflexo das ansiedades e decisões do CIAT, que por sua vez, tem em sua 

composição a diversidade de interesses do território. 

A constituição desta comissão foi o passo inicial para a posterior composição e 

atuação do colegiado territorial. Mesmo sem experiência neste processo a comissão teve que 

se pautar nas ações vividas por meio do Consórcio Intermunicipal de Produção, 

Industrialização e Comercialização da Agricultura Familiar – CONSIAGRE (LOPES e 
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COSTA, 2006). As atividades da comissão deveriam ser pensadas e planejadas a partir das 

demandas dos representantes das diversas instituições governamentais ou não-governamentais 

existentes no território. Desta maneira a proposta de se pensar no conjunto estaria 

contemplada. No entanto, desde a sua composição conforme Lopes e Costa (2006), o maior 

desafio foi convocar e, de fato, sustentar a participação e o envolvimento de todos nas 

reuniões e discussões sobre o território. Uma das discussões mais importantes tratava-se da 

resolução de atividades a serem desenvolvidas pelas cadeias produtivas em especial da 

mandioca e do leite, que nesta fase inicial não foram concluídas, o mesmo ocorreria com 

outras demandas apresentadas na CIAT.   

Neste cenário, pode-se observar que embora seja desafiador o ato de animar, alguns 

membros que inicialmente faziam parte da CIAT, ainda permanecem como membro do 

Colegiado Territorial conforme se verifica no depoimento da representante da SOMAR, que 

afirma participar desde 2005 e, emite sua posição em relação à trajetória do território: Olhe, 

eu acho que quando ele era um território de identidade rural, ele era mais organizado e era 

mais frequente, acontecia as coisas com mais frequência, mais organizada. Depois que 

passou para território de cidadania, bagunçou tudo porque entrou outros municípios, 

outras... outras pessoas, outros grupos de educação, de num sei o quê, da cidade, num foi 

mais só a questão da representação rurais. Então assim, eu, desestruturou um pouco aqui a, 

o território. (E. M. S.)
28

 

 Assim, consta que a permanência de membros do CIAT, no então Colegiado 

Territorial é o reflexo do anseio pelos membros em construir e batalhar pelas ações no seu 

território; embora fique evidente, em alguns momentos, certa dificuldade em lidar com a 

junção de mais municípios e representações, bem como das expectativas geradas mais 

recentemente, conforme se verifica no depoimento a seguir: Veja, eu não sei se teve uma 

mudança muito significativa em termo da constituição de um colegiado porque basicamente a 

maioria continua sendo o pessoal ligado a área rural, lógico que com esta discussão 

entraram atores sociais mais com vinculação mais urbana, o que criou foi uma expectativa 

grande em função de que antes a gente tava trabalhando só com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, com recurso mais limitado, e com o território da cidadania se 

criou uma expectativa grande de que haveria porte de recursos de diversos ministérios. (G. S. 

F. - Primeiro articulador do território no início do Programa de Desenvolvimento dos 

Territórios Rurais)
29

. 

                                                 
28

 Entrevista realizada com representante da SOMAR em junho de 2012. 
29

 Entrevista realizada em 2012 com representante da SOMAR e primeiro articulador do território.  
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No marco das bases do território do Agreste de Alagoas estão atividades e pessoas 

mais vinculadas ao espaço rural, a exemplo do primeiro articulador do território que 

permanece participando das atividades e da articulação o colegiado, e, de acordo com os 

depoimentos citados é possível identificar a importância deste traço no território. Assim 

podem ser verificados também esses aspectos como principais elementos marcantes do 

território (figura 04). 

 

Gráfico 04 – Traços marcantes do Território do Agreste de Alagoas – 2012 

 

 

        Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2012. 

        Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Ao serem inquiridos, numa escala com variação de 0 a 5, sobre os traços marcantes do 

território, a agricultura familiar é o traço apontado como o principal, seguido das atividades 

econômicas da região. Desta forma, a presença da agricultura familiar, também, representou o 

principal traço de identidade territorial, conforme dados do gráfico 04. 

 Se de um lado é possível verificar a existência de uma predefinição na delimitação dos 

territórios por parte da ação governamental, em que são considerados aspectos de ordem 

econômica, geográfica dentre outros, tratados como norteadores para o planejamento desta 

política; de outro, a convivência, a construção das relações e da identidade apontam as 

relações existentes e traçam um perfil do território, que possui grande relevância no cotidiano 

de mediações, eleição das demandas e escolha das ações. É no cotidiano que se obtém a 

percepção dos atores sobre o seu território e para o território.   
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3.3 Percepção dos atores sobre a realidade e as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais do Território 

 

Por força da marcante heterogeneidade que se verifica no espaço brasileiro, também 

há reflexos desta característica nos territórios, o que representa um desafio, em que a 

diversidade e a diferenciação são elementos determinantes na forma de orientar, e responder 

às condições objetivas dos territórios (PERICO, 2009).  

Um passo inicial da trajetória de acompanhamento realizada nos territórios foi o 

levantamento de dados e informações sobre cada território por meio do conhecimento do 

Índice de Condições de Vida – ICV, realizado por amostragem em comunidades rurais de 

cada território. Ao mesmo tempo em que o ICV confirma a heterogeneidade no espaço rural, 

ele apresenta traços comuns e aponta não apenas o perfil do território, mas as suas principais 

limitações e fragilidades; tais dados auxiliam no entendimento da dinâmica existente no 

território e serve para nortear o planejamento e principais focos das ações. 

Quanto aos atores, de maneira particular os agricultores familiares que vivem no 

território do Agreste de Alagoas, foi possível ter acesso a uma amostra significativa com 

diferentes grupos dos dezesseis municípios que compunham o território no período da 

pesquisa e desta maneira, realizou-se a sistematização dos principais traços presentes no 

território no que diz respeito as dimensões sociais, econômicas e ambientais. 

 

3.3.1 Percepção dos atores sobre a realidade e a dimensão social do Território 

 

A visita às propriedades proporcionou a realização de uma correlação entre as 

abordagens teóricas e a realidade. Desta correlação se notificou que há um traço relevante do 

ponto de vista da atuação e desempenho no âmbito da propriedade e da família, verifica-se 

que os grupos etários em sua maior parte estão concentrados na faixa entre 40 e 60 anos, 

dentre estes é marcante a presença da mulher, do grupo de entrevistados 66% foram mulheres.  

A forte presença das mulheres no território, também é registrada através da 

participação no colegiado, à frente de instituições e de maneira ativa na formulação de 

propostas específicas para este grupo por meio da câmara temática
30

 de mulheres. Inclusive 

esta é uma câmara bastante ativa no território, conta com representação de diferentes 

municípios e também busca participar dos eventos locais e nacionais. A câmara em questão 

apresenta em sua pauta de discussões temas relacionados a produção, convivência, 

                                                 
30

Câmara Temática está relacionada à um grupo com determinado tema ou área de conhecimento e atuação, a 

câmara discuti sobre as suas demandas e proposições para apresentar no colegiado e no território. 
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valorização da produção local como o artesanato e comercialização. Evidentemente a 

presença feminina é registrada, com presença marcante, na realização do trabalho na 

propriedade como plantio, colheita, gerenciamento e até mesmo fora do estabelecimento; em 

especial no período de colheita, exemplificada da atividade de tratamento do fumo conforme 

registro da figura 9, abaixo. 

 

Figura 9 – Trabalho Feminino no Tratamento do Fumo no Município de Coité do Nóia – AL 

 

 
      Fonte: Fernanda Alcantara em trabalho de campo – 2011. 

 

Abordando ainda os aspectos sociais e preocupações existentes nas comunidades 

visitadas, há forte preocupação comum em relação ao acesso à educação; embora se 

verifique que um número superior a 80% dos adultos não concluíram o ensino fundamental e 

demonstram insatisfação com esta situação. Apontam as dificuldades encontradas para a 

permanência na escola, como distância, dificuldade para conciliar estudos e trabalho entre 

outros. A partir destas preocupações, os adultos apresentam grande inquietação em garantir o 

acesso dos filhos à educação. Desse modo, o grupo de pessoas da família que estão em idade 

escolar, a maior parte encontra-se matriculado e frequentando a escola. Para os que estão 

cursando o Ensino Fundamental I é possível encontrar a escola na própria comunidade, ou 

próxima. Para os que cursam o Ensino Fundamental II e Ensino Médio há transporte escolar 

que facilita o acesso destas pessoas às instituições de ensino. O que representa um aspecto 

positivo para o território, pois a educação é um elemento determinante na formação pessoal e 

profissional do individuo e tem como principal propósito formar cidadãos, o que de fato 
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melhora nas condições de vida da comunidade. O gráfico, retrata as informações acima 

mencionadas. 

 

Gráfico 05 – Pessoas em Idade Escolar Matriculadas nas Instituições de Ensino no Território 

do Agreste de Alagoas. 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA - 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Há maior ocorrência da pequena propriedade, onde normalmente há uma residência 

junto ao terreno utilizado para o plantio e criação. Em alguns casos, tem-se a residência com 

uma pequena área e a propriedade destinada ao cultivo fica nas proximidades. Assim 75% das 

propriedades possuem algum tipo de produção. As propriedades que representam os 25% 

restantes, em sua maior parte, são ocupadas por idosos beneficiários da aposentadoria rural e 

por este motivo deixaram de produzir. Na maioria, as residências abrigam toda a família, 

conta com equipamentos e apresenta uma estrutura considerada boa pela maioria das famílias.  

No entanto, registram-se algumas residências em condições precárias, em especial nos 

municípios com menor IDH, a exemplo de Traipu, de acordo com dados
31

 do MDS (2010) 

9.405 (77,4%) pessoas extremamente pobres no município, tais condições podem ser 

visualizadas na imagem a seguir.  

 

 

                                                 
31

 Dados obtidos nos site do MDS: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 
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Figura 10 – Estrutura de Residência no Município de Traipu – AL 

 

 
     Fonte: Fernanda Alcantara em trabalho de Campo - 2011. 

 

Embora alguns afirmem que já foram realizadas melhorias nas residências, ou que 

pretende realizar algum tipo de reforma, a opinião a respeito das condições da moradia são 

positivas.  Predomina a construção da casa em tijolos de alvenaria, piso de cerâmica, 

cobertura com telhas de barro queimado, com boa circulação de ar e divisória da unidade 

residencial na média de dois a três quartos, geralmente abrigando até quatro pessoas. Boa 

parcela das residências conta com banheiro em seu interior com boas condições de higiene. 

No diálogo com os agricultores familiares é possível perceber a satisfação com a existência do 

banheiro no interior da residência, que gera conforto a família e implica na melhoria nas 

condições de higiene e saúde, para muitos este é um “fenômeno recente”.  

Nas residências visitadas não existe um sistema de esgotamento sanitário, na maior 

parte, esse processo é realizado de forma improvisada pela família, com existência de fossas e 

em outras a água utilizada para atividades da cozinha e área de serviço e lançada a céu aberto, 

o que pode também ocasionar problemas de saúde. Embora seja registrado que todas as 

residências recebem a visita do agente de saúde, que normalmente orienta as famílias sobre 

estes cuidados e realiza o monitoramento em relação a saúde da família. Entretanto, 

observam-se os seguintes dados sobre as condições de moradia. 
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Gráfico 06 – Condições de Moradia no Território do Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA - 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

No interior destas moradias é possível notar a presença de equipamentos domiciliares 

conforme demonstrado no gráfico 08. Em todos os municípios existe energia elétrica, e 

algumas de suas localidades foram beneficiadas pelo Programa Luz para Todos
32

, que permite 

a existência de equipamentos domiciliares da “vida moderna” como geladeira, televisão e 

outros. Entretanto, um equipamento ainda efetivamente não foi alcançado pela maioria dos 

entrevistados: o computador. Quanto às condições de comunicação há significativa 

quantidade de telefones móveis, não havendo a presença de telefones fixos, existindo apenas 

nas comunidades o telefone fixo público, porém em vias de extinção face à substituição do 

celular como melhor meio de uso no espaço rural. 

Dentre o conjunto de equipamentos, observa a presença do fogão a gás em muitas 

residências, são poucas as unidades residenciais onde o fogão a lenha é a única opção, em 

outras há simultaneamente o fogão a gás e o fogão a lenha, sendo este cada vez mais 

problemático em função da escassez de lenha. Entretanto, a justificativa para o uso do fogão a 

lenha baseia-se no alto custo do botijão de gás. 

                                                 
32

O Governo Federal lançou em novembro de 2003 o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país. É o 

Programa LUZ PARA TODOS, com a meta de levar o acesso à energia elétrica, gratuitamente, para mais de 10 

milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008. 

http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/Asp/o_programa.asp acesso em 25 de maio de 2013. 
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Pelas informações obtidas, os equipamentos foram adquiridos especialmente nos 

últimos cinco anos e a forma de compra mais utilizada foi o crediário, muitas vezes em 

prestações, pois devem estar adequadas às condições da renda da família. 

 

Gráfico 07 – Equipamentos Domiciliares Presentes nas Residências no Território do Agreste 

de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA - 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

É notório que a aquisição, também, foi possível devido à melhoria da renda, que foi 

incrementada a partir do acesso aos programas de transferência de renda, como o Programa 

Bolsa Família, bem como da Aposentadoria Rural, que repercutem positivamente na renda da 

família em praticamente todos os municípios do agreste alagoano. 

Um item que também compõe parte da renda de parte das famílias entrevistadas 

refere-se à realização de atividades não agrícolas. As famílias pluriativas, trabalham na 

prestação de serviços como o trabalho das merendeiras, porteiros, professores e demais 

servidores públicos. Agregam-se também aqueles que labutam, geralmente na sede do 

município, como na atividade comercial e do ramo da construção civil. É evidente que essas 

atividades são de baixa qualificação profissional e os salários estão no nível do mínimo ou um 

pouco mais acima. 

É importante registrar que quando alguns dos membros da família desenvolvem 

atividades fora do estabelecimento a maioria destes também continua trabalhando na unidade 
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produtiva. As principais fontes de renda obtidas pela família, onde as ações de transferência 

de renda tem um importante fator estratégico na manutenção dessas famílias no meio rural, e 

que, infelizmente, ainda permite observar a frágil autonomia financeira dessas famílias.  

 

Gráfico 08 – Fonte de Constituição da Renda Familiar no Território do Agreste de Alagoas  

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

O número de famílias que participam ou já participaram de programas sociais do 

governo é significativo. Mesmo com o expressivo número de pessoas beneficiadas pelos 

programas do governo, é interessante registrar que apenas 23% deste grupo considerou 

simples o acesso aos programas, enquanto muitos afirmam que tem dificuldades para acessá-

los.  

Por outro lado, 47% consideram complicadas ou muito complicadas as condições de 

acesso aos programas. Dentre as dificuldades apresentadas estão: a falta de regularização dos 

documentos, a dificuldade de compreensão sobre a dinâmica de funcionamento dos 

programas e até mesmo a ausência de conhecimento relativo aos direitos; ainda que a 

mediação política, em algumas delas, estejam presentes nas comunidades rurais do Agreste 

alagoano. 

A relação desta informação com os dados obtidos anteriormente sobre a pouca 

escolarização desses atores, pode ser um indicativo para entender o porquê das dificuldades 
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apresentadas, ainda que haja uma divulgação dos programas pelos meios de comunicação. A 

ausência de maior nível de formação cria barreiras na compreensão e na formulação de 

iniciativas, e muitos ficam aguardando uma informação que possa ser adquirida via agente de 

saúde, um filho ou conhecido que tenha mais acesso ao conhecimento; ou das secretarias 

municipais como a de assistência social, educação e/ou agricultura, localizadas na sede do 

município, também, de entidades não estatais como as associações e sindicatos. O que revela 

um grau de dependência relacionada aos conhecimentos e gerenciamento das informações por 

parte destas famílias, mesmo que 71% dos entrevistados afirmem que já participaram de 

Programas de Governo no Território do Agreste de Alagoas. 

Quanto à renda familiar, os entrevistados informaram que a renda obtida pela 

produção agrícola não possui valor fixo e nem contínuo, ao contrário é bastante instável. Tal 

instabilidade ocorre em virtude de diversos fatores dentre os quais o mais apontado diz 

respeito às condições climáticas. 

Podem-se agregar outros fatores, como: o reduzido conhecimento agronômico “mais 

moderno”, o baixo nível técnico dos instrumentos de trabalho e a assimetria dos mercados, 

sempre marginalizando seus produtos no momento da comercialização, oferendo um valor 

bem menor pelos produtos. Este conjunto de fatores é, também, responsável pelas 

dificuldades do ponto de vista econômico vivenciadas pelos pequenos agricultores familiares 

do Agreste de Alagoas. 

 

3.3.2 Percepção dos atores sobre a realidade e a dimensão econômica do Território 

 

 As famílias demonstraram que possuem hábitos e rotinas em relação ao trabalho com 

a terra e, que são conservadores no aspecto da produção. Assim, existe um forte receio em 

diversificar e inovar a produção, fato alterado somente quando há algum incentivo ou 

orientação técnica, situações que ocorrem raramente nos municípios do Agreste de Alagoas.  

Cada região, em particular cada família, tem mantido por anos a mesma prática de produção 

ora com o fumo, a mandioca, as hortaliças etc. Logo, não ocorre uma grande variação da 

produção (gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Opinião sobre a Variedade da Produção Agropecuária nos Municípios do Agreste 

de Alagoas  

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Mesmo diante de todas essas dificuldades apresentadas em relação à utilização da terra 

e das condições da produção, 43% dos entrevistados consideraram a produção regular 

considerando a produção dos últimos anos, períodos caracterizados como de longa estiagem 

que influenciou de maneira negativa no volume da produção, e claro, nos baixos rendimentos. 

A maioria considera que a produção dos últimos anos foi ruim em função do longo perioso de 

seca. Ainda que as dificuldades representem um desestimulo ao desenvolvimento das 

atividades, muitos agricultores estão decepcionados, mas se mantem “otimistas” e pretendem 

encontrar alternativas que visem à melhoria das condições de trabalho e de produção.  
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Gráfico 10 – Relação entre o Resultado da Produção Agrícola e a Área Utilizada nos 

Municípios do Território do Agreste de Alagoas 

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

A produção das unidades familiares do agreste alagoano é normalmente destinada para 

o consumo da família, conforme dados, quando há excedentes, parte da produção se destina a 

venda. Porém, isso não significa que essas comunidades rurais alagoanas reproduzem, 

literalmente, a chamada agricultura de autoconsumo, quando evidencia, como analisado em 

supra, que a renda mais importante é proveniente das políticas de transferência de renda e, 

portanto, a produção agrícola integra como a de menos importância na formação da renda 

familiar, sendo, portanto, um “complemento” dessa renda. 

A comercialização dos produtos é realizada muitas vezes na propriedade, a clientela 

são os vizinhos; ou em feiras livres nas sedes dos municípios, a comercialização também 

acontece com a venda para os atravessadores que vão até a propriedade adquirir os produtos 

por valores considerados baixos pelos pequenos produtores, e que posteriormente são 

inseridos no mercado com valores mais altos. Os pequenos produtores em sua maior parte não 

tem transporte para levar os produtos para outros mercados, fato que facilita a ação dos 

atravessadores, que conseguem maior margem de lucro ao adquirir os produtos nas 

propriedades.  
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Gráfico 11 – Destino da Produção Agropecuária nos Municípios do Território do Agreste de 

Alagoas 

 

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Entretanto, mesmo insatisfeitos, os produtores continuam realizando a comercialização 

dos seus produtos com atravessadores, pois as condições de acesso aos mercados são 

consideradas ruins ou “irregulares” pela maior parte dos agricultores. Eles enfrentam 

dificuldades com a negociação dos preços, na logística das mercadorias, além da certificação 

de alguns produtos para inseri-los no mercado. 

Além disso, afirmam que os preços encontrados no ato da comercialização não 

condizem com os custos de produção, dificultando sobremaneira na reposição do capital para 

a compra de utensílios, defensivos agrícolas e outros, especialmente pelas condições de 

instabilidade que cotidianamente vivenciam. Quando há muita oferta, os preços caem, e 

quando o contrário ocorre, na lógica da chamada lei da oferta e da procura, são os pequenos 

produtores vulneráveis aos preços determinados pelo mercado atacadista.   

De modo geral, observa-se a inexistência de uma organização nos municípios ou no 

conjunto dos municípios para fortalecer e articular melhor essa dinâmica de mercado para que 

seja mais justa e favorável aos pequenos produtores. Essa abordagem é representada no 

gráfico 14 com os dados referentes às condições de mercado. 
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Gráfico 12 – Avaliação das Condições de Acesso aos Mercados na Percepção dos Pequenos 

Produtores dos Municípios do Território do Agreste de Alagoas 

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

  

Mesmo com as dificuldades da comercialização apontadas, há no Agreste de Alagoas 

orientação por cadeia produtiva, mas apenas 50% dos entrevistados afirmam que estão 

integrados a estas cadeias. Quanto a existência destas cadeias, merece atenção a da mandioca, 

que se tornou alvo de pesquisa e debates sobre seus avanços e organização.  

Segundo Ferreira (2010)
33

, o cultivo da mandioca é uma das atividades mais 

significativas no Agreste Alagoano, fato que impulsionou o Arranjo Produtivo Local da 

Mandioca, homologado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

e Reforma Agrária – CEDAFRA em 2004. Em relação à comercialização da farinha, Ferreira 

(2010) indica que os principais canais de comercialização são os atravessadores e feirantes. 

Compras institucionais como o Programa de Aquisição de Alimento – PAA via Companhia 

Nacional de Abastecimento – CONAB, abarcam 26% da venda; supermercados, mercadinhos 

e vendas diretas ao consumidor final representam apenas 5%. O autor, ainda sugere que para 

superar os desafios de qualificar a produção e alcançar os mercados é necessária a criação de 

uma rede entre as fábricas de farinha e uma organização no processo de empacotamento, 

classificação e comércio por meio de uma unidade específica.  

Conforme observações em campo, admite-se que por meio da instituição do Território 

do Agreste de Alagoas, foi possível avançar nas proposições a respeito do gargalo da 

                                                 
33

 Monografia de Especialização em Gestão de Arranjos Produtivos Locais, intitulada: Os Desafios da Gestão 

dos Empreendimentos Agroindustriais coletivos do APL da Mandioca, no Agreste de Alagoas de Geuzomar 

Soares Ferreira – 2010.    

2%

26%

32%

24%

16%

Ótimas

Boas

Regulares

Ruins

Péssimas



 

139 

 

comercialização e em especial da farinha de mandioca. Inclusive esta foi uma das principais 

demandas apontadas e discutidas no território e no colegiado territorial nos últimos anos. 

De forma objetiva, foi formulada e executada parcialmente uma ação concreta, 

resultante das demandas existentes, com o propósito de solucionar as questões relacionadas ao 

processamento, produção e a comercialização dos derivados da mandioca. Esta ação foi 

concretizada por meio da construção da unidade de produção, seleção e empacotamento dos 

derivados da mandioca. A fecularia
34

 foi construída no município de Arapiraca com recursos 

do MDA, em 2005, no entanto a referida unidade que deveria atender e gerar soluções para os 

agricultores familiares representou uma frustração para as representações do CODETER e 

para todo o território, visto que, a unidade funcionou apenas por cinco meses. Após este 

período, os problemas já mencionados permaneceram e gerou uma atmosfera de insatisfação. 

Desta maneira mantém o problema da comercialização da farinha, este tema volta a 

fazer parte da pauta de inúmeras reuniões no território. Com a permanência da unidade 

desativada, muitas discussões realizadas no âmbito do CODETER ficaram sempre 

inacabadas, sem chegar a uma conclusão. Os problemas apresentados, as cobranças e as 

alternativas elaboradas não serviram para alavancar a utilização da fecularia. Observa-se neste 

episódio a ausência ou a ineficiência na capacidade de gerir, incrementar e articular por meio 

do colegiado territorial.  

Tal situação gerou um descontentamento e demonstrou as fragilidades do colegiado do 

ponto de vista da gestão, aspecto que pode ser evidenciado como um dos principais 

empecilhos no avanço das melhorias na condição dos trabalhadores rurais relativo ao 

desenvolvimento territorial rural. É interessante chamar a atenção para este episódio a fim de 

elucidar as limitações que a ausência da gestão ocasionou nesse processo.  

A ausência de uma solução, por um longo período de tempo, causou um efeito 

contrário ao fortalecimento da credibilidade do papel do colegiado. Principalmente, porque 

depois de longos anos sem funcionamento a fecularia de Arapiraca só tem suas atividades 

retomadas recentemente, no corrente ano (2013); em 24 de maio a prefeita Célia Rocha 

assinou o convênio que garantiria a revitalização dessa unidade no Agreste, instalada na 

comunidade de Bálsamo. Não há registros da presença ou intervenção do colegiado territorial 

neste momento, o que representa uma ignorância do papel e importância das representações 

existentes no CODETER. 

                                                 
34

 Imagens da fecularia (sua estrutura e atividade de produção )registrada em abril de 2013 encontra-se no 

apêndice. 
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É interessante observar neste caso a ocorrência de um retrocesso do processo de 

fortalecimento da participação, pois há o estabelecimento de uma nova ordem relativa à 

participação no território. Neste caso, a participação foi registrada apenas pela presença de 

uma cooperativa – A Cooperativa Agropecuária de Campo Grande – COOPERAGRO, que 

tomou a iniciativa de intervir e consequentemente tornou-se a mantenedora do 

empreendimento, que passa a ter um novo modelo de produção de fécula de mandioca, por 

meio da goma hidratada. 

Desta maneira os pequenos agricultores que já vendiam o produto para a cooperativa 

têm maiores possibilidades de retorno financeiro e outros agricultores, não apenas do 

município de Campo Grande podem vender à COOPERAGRO, que utilizaria toda produção 

obtida pra fabricar farinha e vender para os mercados locais e com perspectiva em curto prazo 

para ampliar esses mercados fora do estado de Alagoas. 

No início da sua constituição, a COOPERAGRO contava com uma média de 

cinquenta membros e atualmente conta com duzentos e vinte e sete associados, o que 

estimulou os seus dirigentes a buscar meios de avançar. Não há dúvidas de que a ação 

conjunta dinamiza e fortalece; e a ação essencialmente encaminhada pela COOPERAGRO 

gerou um novo quadro no território e serviu também para fortalecer a importância das 

associações e cooperativas. Mesmo assim, a grande parte dos pequenos produtores não vende 

seus produtos para cooperativas ou associações. 

 

Gráfico 13 – Venda de Produtos para Cooperativas ou por Meio de Associações nos 

Municípios do Território do Agreste de Alagoas 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 
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Buscou-se retratar de forma breve a situação, como a descrita acima, para demonstrar 

como são dinâmicas as relações no território, o que demonstra que  há efetivamente circulação 

de poder, e fica evidente a diversidade de interesses e possibilidades. O fato revela como a 

construção da gestão ainda não está consolidada, e, é um dos grandes desafios neste processo. 

Na tentativa de melhor compreender estas dinâmicas realizou-se entrevista com dirigente da 

COOPERAGRO, que afirmou: Não, isso foi tudo particular. Nada, nunca eles pediram ao 

governo federal nada. Com nossos próprio punho, nossas próprias ideia, nossa própria 

mentalidade
35

 (E.P.S.). E reafirma que muitas ações desenvolvidas foram discutidas no 

colegiado, visto que a cooperativa faz parte do CODETER, mas como o problema não foi 

solucionado, muitas iniciativas foram tomadas de forma independente. 

O desfecho deste episódio e dos ajustes em relação aos problemas de comercialização 

enfrentados pelos pequenos produtores está em curso, visto que a unidade alvo de tantas 

discussões e insatisfações ainda não se encontra em pleno funcionamento e continua a fazer 

parte da pauta de discussões no território. Mesmo com a retomada parcial das atividades, com 

divulgação em abrangência nacional por meio do lançamento do Programa Brasil Sem 

Miséria
36

 em Alagoas, bem como, de lançamento da farinha de mandioca como primeiro 

produto da agricultura familiar, dentro dos padrões exigidos pelo mercado, representou uma 

vitória para a associação, mas não uma vitória do poder exercido pelo CODETER, da ação na 

perspectiva territorial. 

São muitas as situações vivenciadas no território com dimensões políticas, 

econômicas, sociais e ambientais; assim as dimensões e dinamismo do mesmo fazem parte 

dos diálogos e facilmente pode se perceber os posicionamentos e contradições ali existentes. 

 

3.3.3 Percepção dos atores sobre a realidade e a dimensão ambiental do Território 

 

Além das dimensões já apresentadas, faz-se necessário registrar alguns aspectos da 

percepção dos atores quanto às questões ambientais, de modo geral verifica-se no território 

atitudes que demostram uma fragilidade também referente aos problemas ambientais e as 

soluções apresentadas para os mesmos. 

                                                 
35

 Entrevista realizada com o Diretor da COOPERAGRO em abril de 2013. 
36

 O Programa pretende beneficiar cerca de 16,2 milhões de brasileiros que possuem renda de até R$ 70 por mês, 

que trabalham no campo e na cidade. O programa, que está baseado em três eixos principais: transferência de 

renda, inclusão social/produtiva e acesso aos serviços públicos. Site:  

http://www.brasil.gov.br/sobre/cidadania/brasil-sem-miseria/plano-brasil-sem-miseria - acesso em: 27 de julho 

de 2013. 

 

http://www.brasil.gov.br/sobre/cidadania/brasil-sem-miseria/plano-brasil-sem-miseria
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Há, ainda, a realização da prática de queimadas em muitas unidades de produção o que 

consequentemente, numa visão de futuro, gera implicações para o ambiente e compromete a 

produção. Em algumas propriedades o lixo é queimado e em outras é recolhido pelo serviço 

público de limpeza. Por meio dos diálogos com os agricultores, foi possível perceber que falta 

conhecimento a respeito da conservação dos recursos naturais; embora seja importante 

registrar que, o conhecimento informal/popular sobre o tema é muito enriquecedor, entre os 

agricultores familiares existe uma grande preocupação com o solo, a água, a vegetação dentre 

outros. 

No entanto, não há uma discussão específica sobre como melhorar ou gerar condições 

para a conservação da área de produção, também não há uma educação direcionada para as 

questões ambientais. Por estes motivos a conservação dos recursos naturais da área de 

produção é considerada regular e boa, conforme gráfico 16 a seguir: 

 

Gráfico 14 – Opinião sobre a Conservação da Área de Produção (solo, água etc.) nos 

municípios dos Territórios do Agreste de Alagoas 

 

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

É bastante interessante pensar que embora a sustentabilidade faça parte das discussões 

previstas para o território, as mesmas ainda são pouco entendidas e discutidas. Inclusive não 

há registros de uma educação voltada pra o campo, nem mesmo para a relevante e emergente 

questão ambiental. Acredita-se que uma educação e orientação nesta direção podem fortalecer 
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a identidade territorial, evitar problemas futuros e gerar condições de convivência e 

permanência dos agricultores familiares nas suas unidades e no espaço rural. 

 A leitura apresentada a partir da percepção dos atores do Território do Agreste de 

Alagoas serve para compreender a dinâmica do mesmo e auxilia na reflexão sobre o perfil das 

representações do território, que trazem todas essas percepções para a arena de poder, por esse 

motivo pode ser concebida como bastante complexa. Essa característica certamente não é 

específica do Agreste de Alagoas, mas também nos demais territórios.  

Segundo Araujo (2009), ocorreram mudanças e uma delas é a inserção da dimensão 

ambiental, assim como a dimensão social e cultural. A aproximação dos objetivos comuns 

com as divergências no território impulsiona novas práticas referentes à forma de pensar o 

desenvolvimento, e certamente exercem força na ação de planejar. É sobre este lastro que a 

gestão social emerge com enormes implicações Sachs, (2009), tais que apresentam caráter 

técnico, econômico, político, cultural e de esperança para modelos novos, ou ainda, de visões 

novas da sociedade, de futuro e de satisfação. 

 Cabe destacar que a reflexão segue no sentido de retomar a gestão social a partir da 

experiência do território do Agreste de Alagoas, mas compreendendo toda a sua 

complexidade numa dimensão em que estão inseridos os mecanismos de participação, as 

intervenções e a governança, sendo estes os pontos fundamentais no entendimento mais 

amplo da abordagem territorial. 
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A COMPLEXA DESCENTRALIZAÇÃO E A GESTÃO SOCIAL 
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4 A COMPLEXA DESCENTRALIZAÇÃO E A GESTÃO SOCIAL 

 

4.1 A Gestão Social no Contexto do Desenvolvimento Territorial Rural 

  

Ao longo da discussão proposta sobre o desenvolvimento territorial rural brasileiro, 

procede tratar de forma sistematizada pontos que anteriormente foram indicados como 

alicerces deste processo. Uma visão analítica, reconhece que as bases sustentadoras deste 

processo são novas proposições que partem de temas já corriqueiros, e nessa perspectiva o 

enfoque recai sobre a chamada descentralização.  

Há uma expressiva tentativa de abarcar e inserir na conjuntura atual um processo que 

promova a participação, o entendimento e a redistribuição do poder, em que as diferentes 

esferas sejam contempladas por meio de indicações, apresentação de interesses e interferência 

na tomada de decisões, principalmente capacitação dos atores sociais envolvidos. 

Com convicção se afirma que este é um conjunto de elementos necessários para a 

concretização da descentralização e promoção da gestão social que tem a função de oferecer 

às políticas melhor formulação e consequentemente a geração dos resultados esperados em 

conformidade com as necessidades reais. 

Nesta perspectiva são consideradas as dimensões que vão além da temporal e da 

espacial, Dowbor (2001) apresenta a importância da reprodução social ao afirmar que a 

reprodução do capital não é suficiente para refletir os problemas vividos. Desta maneira o 

elemento central do desenvolvimento é o homem. Para Dowbor (2001, p.15) “ninguém mais 

se impressiona com o simples crescimento do PIB, e tornou-se cada vez mais difícil 

identificar bem estar humano com o bem estar da economia”. 

Os clássicos problemas que afetam a sociedade estão ligados à maneira como são 

percebidos e tratados pela sociedade, como são planejadas as orientações e soluções. Esta foi 

por muito tempo uma questão crucial no cenário brasileiro, os resultados das ações muitas 

vezes não conformam com a realidade, quando o processo de planejamento e de gestão não 

conta com a participação da sociedade. 

Na formulação de Dowbor (1987), o princípio da descentralização refere-se à 

capacidade real de decisão de que são detentoras as demais esferas de governo, como 

descentralização dos encargos, atribuições de recursos e flexibilidade de aplicação. Não se 

trata de dotar as administrações centrais de “dedos mais longos”, com a criação de 
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representações locais, mas de deixar que as administrações locais venham a gerir efetivamente 

as atividades. 

Verifica-se que o momento é de ajustes, mudanças e buscas de abordagens inovadoras, 

sobretudo no que diz respeito à atuação do Estado na oferta e viabilização dos serviços 

essenciais para a sociedade e implementação de políticas públicas no Brasil. Neste sentido, as 

ações necessárias para a descentralização e democratização da gestão pública partem dos 

princípios estabelecidos pela Constituição de 1988 e da articulação dos diversos atores 

sociais, que envolve comunidades e organizações no processo de tomada das decisões 

públicas. A constituição de 1988 assegurou o princípio da gestão descentralizada e 

participativa insculpidos nos artigos 204 e 227
37

. Esta participação pode ocorrer por meio de 

organizações e grupos representativos, embora até a década de 1990 os sinais da centralização 

e concentração das decisões na esfera federal estavam muito evidentes. 

Após 1990, em diferentes ritmos, os assuntos passam a possuir espaço aberto para 

discussão, a exemplo da constituição dos Conselhos e nesta direção são iniciados os primeiros 

passos mais concretos para a gestão das políticas públicas. Uma das dificuldades para 

estabelecimento da descentralização é o papel do cidadão dentro de uma realidade local, a 

capacidade deste agir e de se relacionar com o meio. Isso significa dizer que as posturas que 

são adotadas pelo poder administrativo estarão trabalhando conjuntamente e em reposta a uma 

população local. Esses posicionamentos pressupõem o resgate da “ontologia da cidadania”, 

como uma nova forma de ver, ordenar e construir; regido por princípios básicos como os 

direitos humanos, a responsabilidade pessoal e o compromisso social na realização do destino 

coletivo.  

É pertinente fazer um breve comentário acerca do processo de descentralização que 

está relacionado, prioritariamente, e fundamentado nos princípios da democracia. Esta é uma 

discussão importante e abrangente, a qual não se pretende debruçar neste momento, mas, que 

não pode passar despercebida. Apenas para nortear o texto, vale lembrar que dentre as 

concepções acerca da democracia no mundo, sua relevância e complexidade, Jean-Jacques 

Rousseau tem grande contribuição referente à democracia moderna. E neste sentido, a 

concepção da estreita relação entre participação de todos em todos os processos decisórios 

pode ser questionável. Ou ainda na esteira de Rawls (2000), que, sob bases do conceito de 

justiça a partir Rousseau em que a concepção utilitarista deve ser superada pela concepção 

contratualista. Porém, o questionamento ainda persiste, na media em que a democracia 

                                                 
37

BRASIL. Constituição Federal de 1988 de 05 de outubro de 1988. Brasília. Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/ Acesso em: 20 de fevereiro de 2013. 
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representativa ainda é o modelo mais eficaz e o aspecto da participação tem seus limites e 

dificuldades. 

Pois, a partir da sua contribuição pode se entender que a democracia em que todos 

participem de tudo de forma plena é até mesmo utópica. Contudo, para melhor visualizar de 

que maneira a democracia então se torna possível e viabiliza a participação, tem-se a via das 

representações, que para Bobbio (1986) caracteriza-se por meio das representações a 

viabilidade da democracia representativa:  

 

A expressão "democracia representativa" significa genericamente que as 

deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à 

coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem 

parte mas por pessoas eleitas para esta finalidade. (BOBBIO, 1986, p. 44). 

  

 Entretanto, é a democracia que torna possível a escolha dos representantes para o 

exercício do poder que garante autonomia às instituições e que regula o poder em diferentes 

esferas. Isso ocorre no Brasil devido à recente tarefa de reconhecer e valorizar os direitos e 

deveres do cidadão, apesar de ter como antecedente um quadro histórico que não permitia 

essa visão nem a possibilidade da articulação de grupos representativos. 

Este cenário gerou a necessidade de criar espaços para o exercício da cidadania, como 

conselhos comunitários, conselhos setoriais, conselhos municipais, comitês, câmaras 

populares, colegiados, comissões ou assembleias, onde não só as Câmaras de Vereadores 

expressem o poder político local. Para Borja (1988), trata-se de fortalecer institucionalmente e 

politicamente os municípios e desta maneira o poder está em instituições mais próximas dos 

cidadãos, não se pretende eliminar as “clássicas  instituições” da democracia representativa, a 

proposta é fortalecer as novas instituições que fortaleçam a democracia de base territorial.  

 De maneira simples, é possível afirma que a democracia retrata uma associação da 

participação social às políticas públicas; relacionando às demandas da comunidade as 

estratégias estabelecidas para a configuração dos modelos de gestão dos serviços públicos, 

como saneamento básico, educação e saúde. Verifica-se que este processo subsidia os debates 

sobre condições de vida, não apenas como um serviço sem reflexos na sociedade, sua 

reestruturação desencadeou mudanças nas estruturas das políticas sociais do Brasil. 

Estes fatos representam um complexo processo para a estrutura brasileira, de acordo 

com Arretche (1999), a descentralização seria a condição para o rompimento com as 

estruturas políticas tradicionais, transferindo grande parte da esfera decisória para estados e 

municípios, reduzindo drasticamente as atribuições do governo central na gestão das políticas 
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públicas. Para a autora, nos anos de 1990 tem se o início do período em que o governo federal 

delega aos estados e municípios grande parte das funções de gestão das políticas de saúde, 

habitação, saneamento básico e assistência social. 

Neste quadro, a descentralização em termos gerais implica necessariamente numa 

redistribuição de poder e uma multiplicação dos núcleos de poder político; mas sua adoção 

somente se justifica na medida em que alcance os objetivos de oferta mais equilibrada de 

serviços públicos e melhor distribuição da renda (SATO, 1993)
38

.  Logo, a descentralização se 

apresenta como alternativa para redirecionar as políticas públicas no Brasil. Contrário a este 

processo existia antes, conforme Arretche (1999), uma escassa autonomia fiscal por parte dos 

governadores e prefeitos. A centralização financeira instituída pela reforma fiscal de meados 

dos anos 1960 concentrou os principais tributos nas mãos do governo federal e, ainda que 

tenha ampliado o volume da receita disponível dos municípios, uma vez, realizadas as 

transferências, estas estavam sujeitas aos estritos controles do governo federal.  

Para superação no caso brasileiro são muitas fases que envolvem desde as 

responsabilidades atribuídas a administração federal, estadual e municipal. Sendo que, na 

administração municipal encontra-se o maior acúmulo de dificuldades em gerir propostas e 

orçamentos. É importante lembrar que no Brasil há uma diversificação no formato dos 

municípios, alguns são prósperos e regulam diferentes fontes de renda; enquanto grande parte 

dos municípios está em situação de pobreza, onde as prefeituras se tornam o centro da geração 

de emprego e renda, tornando a prática assistencialista o principal objetivo da administração.  

Estes detalhes servem para enquadrar o processo de descentralização como desafio, embora 

seja progressivamente necessária a eliminação da centralização ou manutenção das práticas 

clientelistas. 

Se por uma direção o poder não se encontra centrado, há um fortalecimento dos 

municípios e estados. E neste contexto a ordem dos acontecimentos torna-se gradativa, por 

meio da descentralização e da efetivação da democracia, também os indivíduos devem se 

aproximar do poder e das decisões. A partir da realidade do território do Agreste de Alagoas a 

relação que é possível estabelecer deste evento com o desenvolvimento territorial em áreas 

rurais é exatamente de que o poder mais articulado gera oportunidades de aproximação da 

realidade rural com as alternativas de melhoria. Tal entendimento se fundamenta na lógica de 

que o poder na escala municipal se encontra mais próximo a esta realidade.  
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 Ademar Sato K. O interesse pela descentralização. Seminário Municipalização das Políticas Públicas, 1993. 

Rio de Janeiro. Anais. 



 

149 

 

Ao buscar dados nas comunidades rurais sobre esta aproximação com as decisões 

políticas, verifica-se que a mesma se concretiza especificamente pela participação política, 

principalmente, na escolha dos representantes político-administrativos, com ênfase na seleção 

dos representantes do poder municipal. É comum a preocupação em votar para se manter sem 

débitos com a justiça eleitoral, ter  documentos em ordem, e ainda, pela proximidade que 

estes representantes têm com as comunidades, verifica-se também preocupação com a 

participação em sindicatos, associações e outros. Estas atuações resumem de modo geral a 

participação política das famílias em um processo democrático e apresentam dados conforme 

o gráfico 17. É evidente que esse processo não se apresenta de forma orgânica e “politizada”. 

 

Gráfico 15 – Avaliação da Participação Política da Família nos Municípios do Território do 

Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Desta maneira, a avaliação quanto à participação política das famílias é considerada 

boa, ainda que esteja presente notadamente a participação nas eleições dos representantes 

municipais, estaduais e federais. 

Embora sejam crescentes as preocupações com as questões locais, problemas de 

permanência no campo e alternativas de melhoria das condições de produção, muitos afirmam 

que não tem interesse nos temas e ambientes políticos. Fato contraditório e que revela uma 

ausência de esclarecimento sobre o papel do indivíduo, dos temas que são de ordem política e 

como estas questões interferem no cotidiano destas famílias. Há evidências de que as 

comunidades dos municípios não tenham apreendido a conviver e administrar numa 
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perspectiva descentralizada. Tais situações se revelam também pela ocorrência da falta de 

informações, ausência de responsáveis em departamentos públicos para responder questões 

pertinentes à administração. Ainda com àqueles que estão presentes e apresentam intenção de 

trabalhar dentro de uma lógica onde estão inseridos no diálogo e na participação, tem-se 

evidências das dificuldades no avanço deste processo. 

Nesta mesma direção, os dados mostram que há dificuldades na manutenção e atuação 

dos conselhos
39

 e/ou consórcios públicos nos municípios, embora os conselhos estejam 

presentes em todos os municípios, estes conselhos não atuam com a mesma intensidade, nem 

consegue envolver um número equilibrado de membros; se destacam com maior número de 

participantes os conselhos de saúde, da criança e do adolescente em detrimento dos demais. 

Inclusive os conselhos que tratam diretamente das questões ligadas ao espaço rural, possuem 

um número reduzido de participantes conforme dados do gráfico a seguir sobre a distribuição 

de membros e presença dos conselhos nos municípios do Território de Alagoas. 

 

Gráfico 16 – Número de Conselhos e/ou Consórcios Públicos atuantes nos Municípios do 

Território do Agreste de Alagoas 
 

 
 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

                                                 
39

 Os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza 

deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais. Os 

conselhos são o principal canal de participação popular encontrada nas três instâncias de governo (federal, 

estadual e municipal). Disponível em:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/ConselhosMunicipaiseControleSocial.asp Acesso em: 

26 de abril de 2013. 
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 Sobre o envolvimento das famílias com as questões de ordem política e que 

demandam a presença e a participação das mesmas, no Agreste de Alagoas tem se as 

organizações comunitárias, que objetivam reunir pessoas que apresentem interesse em 

comum, as organizações presentes são ligadas a produção, ou a questões especificas como 

educação e gênero dentre outros. Estas organizações têm dinâmica próxima dos indivíduos e 

conseguem atrair membros, com a característica de ocorrer variações no número. A avaliação 

a respeito da participação em organizações comunitárias foi considerada entre regular e boa, 

conforme registro no gráfico 19. 

 

Gráfico 17 – Participação da Família em Organizações Comunitárias nos Municípios do 

Território do Agreste de Alagoas 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

  

Os fatos observados em relação às formas de organização da administração pública 

municipal e as formas de inserção das comunidades nas questões de ordem política 

verificadas nas experiências do território do Agreste de Alagoas são indicativos dos primeiros 

passos em direção à descentralização. Certamente este é um dos elementos fundamentais no 

processo do desenvolvimento na perspectiva territorial. Ao mesmo tempo em que subsidia a 

discussão central sobre a gestão social nos territórios rurais no Nordeste.  

Toda a construção recente acerca do desenvolvimento e da abordagem territorial e a 

sua perspectiva para o futuro, revelam uma clara necessidade de planejar a partir das situações 

reais. Tal aspecto incide no desafio da gestão social dos territórios, que segundo Perico (2009, 

p. 26), “implicam e reconhecem o valor, primeiro da organização, da representação, da 

9%

32%

22%

11%

26%
Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima



 

152 

 

participação das comunidades, da sociedade organizada, para um diálogo entre a sociedade e 

o Estado nos processos de desenvolvimento”. Assim essa junção de situações traz à tona a 

reflexão da essência da gestão social. 

Para melhor apreensão, expõem-se as contribuições de Tenório (1998), em que a 

concepção de gestão social é contrária a gestão tecnoburocrática, e desta forma há uma busca 

pela participação dos diferentes sujeitos sociais nos processos decisórios. Ainda segundo 

Tenório (1998, p. 16), “no contexto da gestão social orientada pela racionalidade 

comunicativa, os atores, ao fazerem suas propostas, não podem impor suas pretensões de 

validade sem que haja um acordo alcançado comunicativamente no qual todos os 

participantes exponham suas argumentações”. 

A abordagem de Tenório foi influenciada pelo pensamento do filósofo e sociólogo 

Jurgen Habermas, que dentre suas grandes contribuições estão concepções a respeito da 

democracia, da teoria social e apresenta como princípio a ação comunicativa. Desta maneira, 

Tenório tem sua concepção de gestão social fundamentada pela possibilidade de diálogo, 

consenso em que sejam considerados os elementos que permitam a constituição de uma 

discussão.  

 Em suma, o debate a respeito da gestão social no Brasil, segundo Cançado (2011)
40

, 

ainda encontra-se em fase de elaboração, e alerta para uma possível banalização da 

concepção. Concorda-se com Cançado ao afirmar que dentre as principais contribuições 

merecem destaque os trabalhos de Tenório. Isso numa perspectiva de análise em que se 

considera a superação de uma visão tradicional e passa a se formular propostas para gerar 

meios de intervir e mecanismos para promover a participação, admite-se que é possível tratar 

da gestão social no âmbito do desenvolvimento territorial. Porque se entende que ainda que 

exista ruído de entendimento no que se pode denominar gestão “do” social segundo Carrion e 

Calou (2008), com o que de fato se almeja que é a gestão social.  

 Obviamente ao gerar elementos para discussão e argumentação propõe-se, conforme 

Fischer (2002), que a gestão social é também concebida como uma ação relacional entre 

pessoas, que tem como finalidade gerar espaços para que sejam expressos interesses de 

indivíduos e coletividades. 

Nesta perspectiva, a política de desenvolvimento territorial brasileira indica que a 

expressão gestão social implica em mais do que a discussão da descentralização. E nesta 

direção a MDA/SDT encaminha a concretização dos espaços para reunião das representações 
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 Tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração, área de concentração em Gestão Social, 

Ambiente e Desenvolvimento, intitulada: Fundamentos Teóricos da Gestão Social, 2011. 
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e discussão de interesses. Desta maneira a concepção indica que são necessários espaços de 

descentralização política e administrativa, conforme já mencionado, são as arenas onde são 

utilizadas formas ou mecanismo como alternativa para estabelecer o entendimento, ambientes 

democráticos e a apresentação de meios para conduzir ao empoderamento
41

 da sociedade. 

 Avançou-se até este ponto para que o empoderamento, ou seja, a capacidade de agir e 

interagir provoque entre os grupos e indivíduos a possibilidade de autonomia e de expressão 

por meio da competência para decidir. O que faz do empoderamento o elemento necessário da 

gestão social, a partir das contribuições de Friedmann (1996), que também afirma tratar-se de 

propor uma estrutura de poder equilibrado, pressupõe o aumento do poder da sociedade civil 

na gestão dos seus próprios assuntos e interesses. Com base nesta concepção se apresentam os 

processos participativos, os mecanismos de participação e, também, os desafios da 

participação na gestão dos assuntos que são pertinentes e de interesse da sociedade. 

Ao lado de todos os componentes acima considerados, verifica-se a preocupação com 

a constituição dos espaços participativos onde predominam as diversidades e as disputas. A 

apreensão sobre a constituição destes espaços refere-se refletir sobre a mera transferência de 

responsabilidades que em nada contribui para a gestão social, o que se pretende alcançar é a 

superação do clientelismo e da decisão individual, visando o encaminhamento de políticas 

universais.  

 

4.2 Processos Participativos e Participação Qualificada 

 

 Dentro da nova lógica da descentralização, o desafio da gestão social se configura em 

especial pelo formato e intensidade que os processos participativos se configuram. Logo, 

pressupõe a constituição de espaços que permitam e garantam a participação na perspectiva 

do planejamento descentralizado, sob o prisma da “descentralização real”. O que facilita que 

estes espaços de participação devem ser constituídos a partir da diversidade e das 

representações da sociedade civil organizada. 

Considerando que, a descentralização e toda a discussão da participação não devem 

servir para disfarçar segundo Ortega (2008, p. 35) “a desobrigação dos governos centrais pela 

provisão de bens públicos que viabilizem o processo de desenvolvimento”. Há dentro deste 

contexto da criação de núcleos de poder o que se considera por processos participativos, que 

são os mecanismos criados para envolver maior quantidade de representações, onde aspectos 
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 O termo tem origem, sobretudo nos EUA em inglês empowement, sobre o empoderamento John Friedmann 

(1996) apresenta estudos e discussão mais detalhada. 
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do modelo clássico da democracia participativa sejam efetivamente criados. E também, há 

nesse quadro uma inquietação a respeito da maneira pela qual se dá a participação que se 

entende como participação qualificada, com intervenções eficazes e representativas da 

realidade numa linha de valorização do local. 

A política de desenvolvimento territorial, com foco no espaço rural, tem por meio da 

proposta de constituição dos atuais territórios da cidadania os espaços de empoderamento e da 

participação em que o objetivo é eleger as demandas. Planejar decidir e agir está designado 

essencialmente ao colegiado territorial, que deve contemplar a maior quantidade possível de 

representantes, e ter o funcionamento dentro de uma lógica democrática de exercício do 

poder. Em todo o Brasil a proposta de constituição dos colegiados seguiu uma mesma 

estrutura com o objetivo de assegurar as características acima descritas. São os colegiados, 

campos de forças, os espaços das negociações e da busca pelo equilíbrio dos interesses e 

possibilidades. 

Observa-se uma valorização do desenvolvimento na sua perspectiva endógena
42

, com 

direcionamento para as questões e iniciativas locais. De acordo com Amaral Filho (1996) o 

desenvolvimento endógeno tem fundamentos no fortalecimento e qualificação das estruturas 

internas dos territórios. Transpondo a visão setorial para uma visão territorial. Neste contexto, 

elege-se o colegiado como alvo da análise na lógica do desenvolvimento endógeno, que na 

constituição deve abarcar representantes do poder público, da sociedade civil por meio das 

representações de associações, sindicatos e outros que tenham uma identidade local. E assim 

se constitui inicialmente a participação qualificada advinda do conhecimento da diversidade e 

equilíbrio, isso determinado em que o local/territorial é premente em relação às velhas 

demandas verticalizadas e institucionalmente autoritárias. 

No que se refere ao Colegiado do Desenvolvimento Territorial do Agreste de Alagoas, 

o mesmo tem sede no município de Arapiraca, possui regimento aprovado em setembro de 

2010. É constituído por uma plenária (instância maior), de caráter consultivo e deliberativo, e 

que já compôs por setenta entidades, em uma “conjuntura mais prospera”. Na fase de melhor 

atuação (2008/09), a plenária era constituída por quatro representantes do poder público 

estadual, três do poder público federal, dezenove do poder público municipal e de outro lado, 

esta instância era formada quarenta e três da sociedade civil. Assim a plenária contemplaria 

37,14% de entidades representando o Poder Público, como prefeituras, órgãos públicos 

estaduais e federais; enquanto 62,86% estão representando a sociedade civil. Dessa última, 
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 Segundo Moraes 2003, p. 125.  O desenvolvimento endógeno tem suas origens na década de 1970, quando 

começam a se destacar as propostas de desenvolvimento da base para o topo. 
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destaca-se a presença de associações de base rural, entidades financeiras oficiais, federações 

dos pequenos agricultores, organizações ligadas aos movimentos sociais, sindicatos dos 

trabalhadores rurais, associações comunitárias, organizações não-governamentais e 

universidades.  

Os dados acima citados revelam uma diversidade interessante na composição do 

colegiado do Território de Alagoas, mostra também um equilíbrio do ponto de vista das 

representações e verifica que o funcionamento do mesmo ocorre de maneira democrática, 

buscando sempre oportunizar a apresentação das demandas de todos os grupos e a discussão 

das mesmas. Até porque a representação das entidades da sociedade civil organizada devem 

compor no máximo dois terços da plenária, o lhe dá uma configuração mais real sob o 

principio da participação social. 

 Neste contexto, buscou-se identificar de que maneira ocorre o processo de escolha dos 

representantes do CODETER (gráfico 18): 

 

Gráfico  18 – Formas de seleção e eleição dos membros do Colegiado Territorial do Agreste 

de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Há um procedimento aberto em que os representantes são convidados e selecionados 

pelas instituições, mas observa-se a existência de lacunas em que a qualidade da participação 

muitas vezes fica comprometida. Acredita-se que o mesmo deve ocorrer em outros colegiados 

territoriais, em diálogos e entrevistas realizadas com membros do colegiado territorial é 
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possível identificar estas lacunas como: dificuldades no encaminhamento das propostas, 

consolidação de um espaço equilibrado de decisões e elaboração de projetos. Neste sentido, o 

assessor técnico do Território do Agreste de Alagoas afirma que: No colegiado a gente tem ai, 

acho que ai cabe também talvez um olhar de forma mais amplo entre aquilo que deveria ser e 

aquilo que de fato ocorre, o colegiado na medida em que ele se organiza sendo um espaço 

paritário, portanto com representação da sociedade civil e do poder público, algumas 

decisões, eu diria que elas não surgem ou não se processam apenas com a ótica do poder 

público, mas elas não deixam também, ainda que se processando com a participação ou com 

o interesse da sociedade civil, elas não se processam assim da forma mais democrática, mais 

representativa, elas terminam sendo um acumulo da articulação do grupo A, B ou C que as 

vezes por interesse não só da sociedade civil, mas de maior poder de articulação desenvolve 

seu poder de articulação e de decisão.(M.L.)
43

 

As heranças do poder centralizado se encontram ainda muito presentes em aspecto que 

impedem o avanço nas decisões para o encaminhamento de políticas de caráter universal. Para 

alcançar de fato uma qualificação desta participação concorda-se com a indicação do assessor 

técnico do CODETER alagoano, que pela sua experiência cotidiana afirma: Eu acho que esse 

é um campo de discussão que necessita um exercício, um aprendizado (...)(M.L.). 

 Vê-se claramente a necessidade de aprofundar a discussão conforme posicionamento 

do entrevistado, por isso é preciso que seja um exercício frequente e se consolide como 

aprendizado. Desta maneira se forma o processo e os instrumentos de participação qualificada 

e independente, por meio do empoderamento e, mais do que isso, gerando o que Putnam 

(2002) denomina de capital social, ou seja, o conjunto que inclui os valores, confiança e 

obrigações capazes de viabilizar a deliberação de ações para benefícios de toda a comunidade.  

Em estudos sobre a experiência da Itália, Putnam (2002) indica que as áreas que possuem 

elevado capital social, capacidade de argumentação, deliberação e valorização das forças 

locais há também melhor possibilidade de superação dos problemas sociais. 

 Acrescenta-se que o retorno de todo o esforço em criar os espaços de participação é 

gerar o capital social capaz de garantir às comunidades, grupos, associações e outros a 

sustentação necessária para enfrentar as situações que vão se formando no dia-a-dia. 

Considera-se que, mesmo com a diversificação das representações, há uma variação no que 

diz respeito ao poder de decisão no colegiado do Agreste de Alagoas, conforme se observa no 

gráfico a seguir: 
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 Entrevista realizada com o assessor técnico do Território do Agreste de Alagoas em 2011. 
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Gráfico 19 – Capacidade de decisão das representações do CODETER – Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

  

Deste modo, as decisões são participadas, principalmente, entre os agricultores 

familiares, associações e movimentos sociais. Logo, verifica-se que está constituído um 

interessante mecanismo de participação nos territórios, onde ocorrem debates sobre o 

planejamento e a execução das políticas públicas. 

No colegiado não há uma equidade no número e representantes, constatada ao 

verificar a origem de cada representante, mesmo com a criação de um mecanismo de 

participação diversificada. Há municípios que são sub-representados, ou praticamente não tem 

representação no colegiado; o que conduz ao questionamento sobre a configuração e o alcance 

dos objetivos de avançar na superação dos problemas existentes no território. Uma vez que a 

proposta do colegiado é descentralizar o poder, buscar a colaboração, o debate das 

necessidades das diferentes representações então se observa uma barreira a ser superada. O 

mapa a seguir apresenta a distribuição dos representantes dos municípios que compõem o 

território. 
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Figura 11 – Distribuição do Número de Representantes do  Colegiado Territorial por 

municípios no Território do Agreste de Alagoas – 2011 

 

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA - 2011. 

 

Com base na experiência do colegiado do território de Alagoas, considerada recente, a 

participação equilibrada não está consolidada; embora seja possível verificar avanços 

relativos ao interesse do assessor técnico e dos representantes fazendo que o colegiado 

permaneça ativo. Conforme os dados existem, em média, três representantes por município, e 

outros poucos que praticamente não têm representação, como é o caso de Traipu. Observou-se 

nas plenárias a figura da “assimetria participativa” existente entre membros do colegiado, os 

“formadores de opinião” dotados de uma retórica mais consistente e uma clareza, no que diz 

respeito aos problemas existentes, as demandas e os objetivos. E então emergem questões: 

Visto que nos discursos está presente um envolvimento pela busca dos interesses particulares, 
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qual é de fato o caminho para a participação qualificada? Seria então o resultado de anos de 

conformação e de políticas focalizadas? 

Reaparece sempre a necessidade do exercício e da aprendizagem na convivência com 

os mecanismos de participação, e concorda com Leite (2010), que de fato, são arenas, pode-se 

afirmar que são campos de disputa de interesses. Conforme depoimento do Secretário 

Agricultura do Município de Limoeiro de Anadia, o campo de forças se estabelece e nele há 

articulações e disputa por interesses: Todos iguais. Não há uma concentração do poder não. 

Existem as articulações. O que são essas articulações? Eu tenho interesse por uma 

determinada situação, é claro que eu vou tentar mobilizar o maior número possível de 

municípios, de representantes, pra defender a minha ideia, pra defender aquilo que eu 

imagino, eu acho que isso é democracia. Eu não vejo assim uma concentração, ou exclui um 

município dessa participação de forma alguma. Nós, ás vezes, nós somos omissos na 

apresentação, mas nunca deixamos de ser convidados e sempre que chegamos lá somos bem 

recebidos.
44

 (J. S. F.). 

 O conhecimento dos problemas e/ou necessidades locais é um elemento extremamente 

importante na proposta do desenvolvimento territorial. Na experiência do território do Agreste 

de Alagoas esse é um elemento bastante consistente, mas as formas de caminhar ainda 

apresentam fraturas. Merece destaque a condução das propostas, projetos e distribuição das 

ações; para os colegiados um dos grandes desafios é a formulação de estratégias e projetos, 

visto que, não existe efetivamente uma equipe para elaborá-las impedindo algumas ações de 

avançar. Neste sentido, buscou-se no debate de participação qualificada discutir a formação 

em um contexto abrangente; para isso há grande empenho, mas falta instrumentação e 

formação. Fato que pode ser evidenciado, pela expressiva quantidade de pessoas com baixo 

nível de formação nos municípios que compõem o território, conforme figura abaixo. 
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 Entrevista realizada com o Secretário de Agricultura do Município de Limoeiro de Anadia em 2012. 
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Figura 12 – Relação entre a População Total e Alfabetizada dos Municípios do Território do 

Agreste de Alagoas - 2010 

 

 

Fonte: IBGE – 2010 

 

É preciso deixar claro que este aspecto não é excludente e nem determinante, pois os 

valores locais, o conhecimento da realidade e a capacidade de articulação são características 

marcantes e muito evidentes, certamente este é um perfil no conjunto dos colegiados 

territoriais no Brasil. Numa entrevista com um dos membros do colegiado e coordenador de 

cooperativa de pequenos produtores obteve-se a seguinte informação: Só estudei até o 

terceiro ano primário... A minha inteligência tá aqui no meu cérebro e a língua... 
45

(E.P.S.). 

 A frase acima demonstra o quanto a participação é importante e o quanto a realidade 

precisa ser entendida nesta linha de raciocínio, pois são os atores locais que tem esse 

riquíssimo conhecimento e fazem circular as informações. Toda a experiência acumulada por 

estas pessoas permite evidenciar como a escala territorial pode ser visualizada, enquanto 

forma de potencializar as ações mais próximas da realidade. É nesta perspectiva que a 

participação qualificada tende a caminhar, embora existam barreiras como a ausência de 

instrumentos para elaboração das ações nos colegiados. Isso demonstra um entrave na 

comunicação entre o território e as esferas do poder estadual e federal, que procuram atender 

                                                 
45

 Depoimento do Presidente da COOPERAGRO, em abril de 2013. 
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as demandas por meio da elaboração de projetos. Estes projetos são encaminhados após 

processo de discussão e votação na plenária do colegiado, mas os recursos nem sempre são 

alcançados, e muitas propostas são recusadas pela esfera federal, pois há problemas como 

ausência de estrutura, e clareza na elaboração.  

As demandas são conhecidas da plenária do colegiado, e nas reuniões são discutidas e 

as representações normalmente apresentam alternativas que possam atender as demandas 

apresentadas. Quanto a fase de discussões e elaboração dos projetos, os membros do 

CODETER, não têm muitas informações e conhecimento a respeito da viabilidade econômica 

das suas propostas, pode ser observado que os membros do colegiado apresentam uma 

fragilidade no que diz respeito a presença de formação orientadas para a elaboração dos 

projetos. 

 

Tabela 02 –Estudo Da Viabilidade Econômica Para Projeto com Finalidade Produtiva – 2012 

 

RESPOSTAS  QUANTIDADE  PORCENTAGEM 

SIM 16 41% 

NÃO 10 26% 

NÃO SABE 6 15% 

NÃO SE APLICA 7 18% 

TOTAL 39 100% 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2012 

Organização: Fernanda Alcantara. 

 

Quanto à elaboração dos projetos, etapa fundamental para o sucesso futuro do mesmo, 

tendo em vista o seu alcance às pessoas e comunidades que de fato tenham apresentado uma 

demanda é momento de muitos conflitos e de especial interesse de todos. O processo de 

elaboração das propostas deve envolver não apenas a sua formulação, mas também deve 

buscar envolver os seus beneficiários. É muito comum no Brasil, o registro de ações, obras e 

investimentos que não apresentam funcionalidade ou que apenas atende a um pequeno grupo 

e, desta maneira não cumprem o seu papel no sentido de facilitar e melhorar as situações-

problemas. 

 Na perspectiva da gestão participada, um dos alvos da política territorial é evitar a 

repetição de situações em que as demandas não sejam atendidas ou que isso ocorra de forma 

parcial. A dinâmica implementada pelo colegiado é a discussão das mesmas no seu processo 

de elaboração pelos membros dos colegiados, que por sua vez representam os interesses de 

grupos diversos da sociedade. Neste processo, não há um envolvimento direto de todos os 

possíveis beneficiários de uma determinada ação. Em alguns casos, é possível que ocorra uma 
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reunião em determinada comunidade em sua associação para discussão da proposta. Assim a 

participação acontece por meio das representações e de acordo com posicionamento dos 

membros do Colegiado Territorial do Agreste de Alagoas há participação dos beneficiários no 

processo de elaboração de projetos. 

 

Tabela 03 – Participação dos Beneficiários na Elaboração de Projetos – 2012 

 

RESPOSTAS  QUANTIDADE  PORCENTAGEM 

SIM 26 67% 

NÃO 10 25% 

NÃO SABE 3 8% 

TOTAL 39 100% 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA - 2012. 

Organização: Fernanda Alcantara  

 

É fundamental que ocorra este envolvimento e que as comunidades, associações e 

diferentes grupos tenham acesso e conhecimento as informações e as propostas discutidas e 

elaboradas no âmbito do colegiado territorial, para que isso venha a contribuir no processo de 

aproximação das pessoas com as questões sociais, políticas e econômicas da sua realidade, 

embora já conheçam bem a maneira pela qual estas questões interfiram no seu cotidiano. No 

entanto, é possível observar que as comunidades apresentam dificuldades em sistematizar e 

fazer com que suas discussões sejam mais precisas e estruturadas. 

 As representações têm papel fundamental neste contexto, são os representantes 

responsáveis na realização desta função de ouvir os interesses, problemas e anseios dos seus 

respectivos grupos e apresenta-los no colegiado e mediar essa comunicação. Os sindicatos 

rurais, por exemplo, tem esta função muito bem esclarecida, e tem espaço para apresentar e 

discutir na plenária do colegiado, conforme depoimento: Ouvidos sim! Se respeitados ai já é 

outra discussão, mas ouvidos sim mesmo pela questão de ter o espaço de fato, ele é discutido, 

mas ainda sim um pouco tímido pela questão de amplitude do colegiado, pela questão de ter 

representação governamental, de ainda ser por fora ter questões políticas envolvidas, isso 

não quer dizer que seja dentro do colegiado, mas ainda a tomada de decisão ainda influi no 

sentido extra colegiado. Eu acho que ainda assim a participação dos representantes dos 

trabalhadores rurais dentro do sindicato é boa, dentro do colegiado é boa.
46

(A.F.S). 

 Ademais, é importante a discussão acerca da participação das diferentes 

representações dentro do colegiado e o significado da função de mediação exercida pelos 

                                                 
46

 Entrevista realizada com Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arapiraca em abril de 2013. 
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mesmas. Essas representações têm conhecimento da realidade, da identidade territorial, por 

meio da convivência, da cultura e do conhecimento. Aspectos relevantes na elaboração das 

propostas.  

 Outro fator também interessante no processo de elaboração de projetos, diz respeito à 

consulta e avaliação de indicadores sociais e econômicos dos municípios do território, que 

auxiliam no reconhecimento da dinâmica dos espaços, especialmente do espaço rural. Neste 

contexto os indicadores não são utilizados periodicamente, alguns membros não tem 

conhecimento sobre este assunto. Conforme dados apenas 31% dos membros do colegiado 

afirma que há utilização dos indicadores no processo de monitoramento dos projetos. 

 

Tabela 04 – Os Indicadores São Utilizados Periodicamente Para Monitorar Projeto – 2012 

 

RESPOSTAS  QUANTIDADE  PORCENTAGEM 

SIM 12 31% 

NÃO 10 26% 

NÃO SABE 4 10% 

NÃO SE 

APLICA 

13 

 

33% 

TOTAL 39 100% 
 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2012. 

Organização: Fernanda Alcantara 
 

O processo de elaboração, acompanhamento e monitoramento dos projetos é marcado 

por dificuldades, sendo um dos entraves do Colegiado Territorial do Agreste de Alagoas. É 

também um indicativo de que as ações no território podem apresentar um conteúdo externo, 

contrariando a perspectiva do desenvolvimento territorial no espaço rural. Esse é um ponto 

também de questionamento a respeito do processo em construção do desenvolvimento 

territorial, em que as fragilidades no que diz respeito a gestão social ficam evidenciadas. 

É preciso qualificar os instrumentos para mediar esta relação com a esfera maior, o 

estabelecimento deste canal torna-se necessário para que o colegiado tenha reconhecimento 

no território e consolide a descentralização no território eliminando os “mediadores”, ou seja, 

pessoas que ocupam cargos políticos e procuram intermediar as ações que deveriam ser 

intermediadas pelo conjunto das representações locais. 

 

4.2.1 Fatos e Controvérsias sobre a Governança nos Territórios Rurais 

 

No contexto da descentralização do poder para alcançar uma articulação dos atores 

sociais e no processo do desenvolvimento territorial rural no Brasil observa-se que estão 
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constituídas as arenas decisórias, para Leite (2010), entende-se que não basta apenas criar 

estes espaços como lócus da representação e participação dos atores, ele propõe que sejam 

fóruns de articulação das políticas existente. Assim, recentemente, o debate a respeito da 

articulação nestes espaços de participação recai no reconhecimento da importância da 

governança e da capacidade de gerenciar as demandas instituídas. 

 A governança está presente nas discussões sobre o desenvolvimento territorial no 

espaço rural e a respeito do desenvolvimento a partir da valorização da participação da 

sociedade nas ações voltadas para melhorias das condições de vida ou transformações dos 

quadros ou de problemas que demandem alguma ação. De acordo com Leite (2010): 

 

Nessa direção, é importante destacar que os espaços públicos de participação 

não são instrumentos “mágicos” de governança territorial, orientados 

estruturalmente à construção de algum tipo de harmonização de atores do 

Estado e da sociedade civil nos territórios. Em sociedades autoritárias e 

excludentes como a brasileira, o oposto é muitas vezes mais frequente. 

Tornam-se lugares de conflito, nos quais a partilha do poder entre 

representantes de esferas sociais diversas nas decisões acerca da política 

pública é um de seus objetivos fundamentais. (LEITE, 2010, p. 109). 

 

Para tratar a governança nos territórios faz-se necessário uma breve reflexão acerca 

dessa concepção. Este não é um conceito novo, segundo Pires et al (2011), está presente em 

muitos períodos da história e assumiu diferentes funções ao longo do tempo. Pode-se 

mencionar a década de 1930, quando o termo refere-se ao mundo empresarial, sendo 

direcionado aos aparelhos operacionais pela empresa para conseguir êxito na coordenação. 

 Em1960, o termo então tratado como governança corporativa, apresenta o sentido de 

funcionamento dos artifícios de uma corporação, abordando a gestão das empresas. Para 

Bresser Pereira (2007), governança está vinculada à capacidade financeira/gerencial de 

formular e implementar políticas públicas, e o conceito é  apontando para a capacidade de 

ação do Estado na formulação e implementação de políticas públicas e consecução das metas 

coletivas. 

 Dessa forma, também é tratada a governança territorial, que para Pires et al (2011), o 

território é uma forma de governança política, ou seja, se refere as forma de interação entre o 

Estado e a sociedade. Ressalta-se que a governança a partir das contribuições dos diferentes 

autores constitui-se como elemento norteador no processo de mediação para a tomada de 

decisões nos territórios. Embora inicialmente a concepção de governança esteja vinculada à 

gestão de empresas, a sua essência se aplica junto a outras situações em que a busca pela 
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mediação seja necessária, nestes termos tem-se a governança territorial como um processo 

também definido pelos autores. 

 

A governança territorial e definida como o processo institucional-

organizacional de construção de uma estratégia, para compatibilizar os 

diferentes modos de coordenação entre atores geograficamente próximos em 

caráter parcial e provisório, que atenda a premissa de resolução de 

problemas inéditos. (PIRES et al, 2011, p. 36). 

 

Nesta direção, o autor se apoia nas considerações de Bourdin (2001) e acrescenta que 

a governança na dimensão territorial considera as articulações e interdependências entre 

atores sociais na definição de formas de coordenação horizontal e vertical da ação pública, e 

regulam os processos econômicos e sociais territoriais. Dessa forma, corrobora-se com Pires 

et al, o território é o espaço maior e para que ocorra a governança, é necessário que exista um 

conjunto de fatores dentre os quais estão a presença garantida dos atores, normas e 

orientações, relações de proximidade, capital social, recursos e outros. Todos estes elementos 

subsidiam o caminhar para a boa governança, que será estabelecida a partir das demandas e 

proposições de cada instituição; assim a boa governança está ligada a gestão estratégica e 

equilibrada. 

A boa governança diz respeito ao conjunto das ações de cooperação em que ocorra 

correlação entre as esferas de poder e representações, sendo inclusive pauta das atenções do 

Fundo Monetário Internacional – FMI
47

 e da Organização das Nações Unidas – ONU, assim é 

evidente que a prática da boa governança está estritamente ligada ao alcance da gestão do 

desenvolvimento. E configura se como elemento determinante para o desenvolvimento 

também na escala internacional: 

 

Governance is the linchpin in current international development strategy. 

While social Science has always maintained that governance (decision 

making procedures and behavioral conventions in formal public 

organizations) has consequences for the developmental performance of 

nation-states, the contemporary official tenet is that “good” (i.e., transparent, 

accountable, inclusive) governance should be established and expanded 

everywhere to boost the tempo of development. (GOLDSMITH, 2007, p. 

165). 

Tendo em conta que a governança pode melhorar o ritmo do desenvolvimento em 

virtude das ações e iniciativas geradas através da cooperação entre os atores sociais além das 

ações do governo. Para Dallabrida (2007), a governança territorial “implica em admitir a 

                                                 
47

 Referência sobre Governança e FMI em http://www.imf.org/external/index.htm, acesso em 25 de abril de 

2013. 

http://www.imf.org/external/index.htm
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sociedade civil de um território ou região como uma das fontes de poder nos processos de 

governança global”. Refere-se a um processo de interação visando à afirmação dos interesses 

e necessidades territoriais.  Dallabrida, contribui ao discutir que o exercício da governança 

territorial, ou seja, esta relação que se estabelece entre diferentes escalas de poder, se dá por 

meio da atuação dos diferentes atores como o Estado, instituições e organizações da sociedade 

civil. Estes apresentam obviamente poder que é mediado no processo de governança. 

 Pode-se falar em governança para, ou, nos territórios brasileiros como um caminho de 

garantia não apenas da mera representação e seguridade da composição de espaços de 

participação. A governança idealizada como estratégia para avanço nos territórios está muito 

adiante, e relaciona-se ao processo de fazer política (Dallabrida, 2002), caracteriza que o 

processo de decisão torna-se horizontal. A consolidação da política de desenvolvimento 

territorial no Brasil indica a instauração de um diálogo entre diferentes atores sociais, neste 

sentido o colegiado é para o MDA/SDT a instância de articulação das políticas. 

Acrescentando que a capacidade governativa de gestão e da articulação parece necessitar de 

ajustes. No depoimento de um dos membros do colegiado alagoano, essa necessidade é 

apresentada: “É pouca a participação, muito pouca e isso talvez porque as pessoas necessite 

de respostas urgentes, eles não esperam, pra eles é perda de tempo ficar discutindo, 

discutindo e resultados quase nem um, e se discute o ano todo, se discute o ano todo que vem 

projeto, que vai melhorar, que vem uma ação e etc. e tal, mas a realidade é crucial.”
48

 (M.S). 

 Outros depoimentos revelam as dificuldades de articulação dentro do colegiado, em 

especial nos últimos dois anos (2012 e 2013), quando o colegiado não conseguiu realizar 

reuniões mensais, passando por períodos de até mais de seis meses sem reuniões. Embora nos 

depoimentos e acompanhamento seja possível verifica que existe esforço dos membros para 

manter o colegiado e fortalecê-lo, conforme se observa: “Primeiro, eu acredito, nós tivemos 

uma reunião com a coordenação do território e eu disse que eu sentia necessidade de 

trabalhar a questão da motivação. Pro pessoal voltar a acreditar, pra puder voltar a se 

encontra, a participar das políticas, né. Não estão mais acreditando. Porque a gente se reúne 

como colegiado, decidi as coisas, mas as coisas vão acontecendo pros municípios, 

independente dos colegiados.”
49

 (E.M.S.). 

 O enfraquecimento da credibilidade do colegiado, as dificuldades de mobilização, a 

ausência de reuniões e a alta rotatividade/mudança dos representantes do colegiado são 

elementos apontados pelos membros como demonstrativo de uma séria fragilidade desta 

                                                 
48

 Entrevista realizada com membro do colegiado e da câmara temática de Educação em 2012. 
49

 Entrevista realizada com membro do Colegiado e diretora da SOMAR, em 2012. 
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importante instituição. Mas, fatos como estes, constatados no colegiado do território de 

Alagoas, indicam que ocorreram avanços significativos do ponto de vista da tomada de 

consciência, do processo de mobilização e valorização da identidade territorial. Verifica-se 

claramente que as bases estão construídas sobre estruturas frágeis, decorrente dos processos 

concebidos anteriormente, das orientações e das práticas ineficazes, fruto de fenômenos 

exógenos e também endógenos da instância colegiada.  

 A real governança é engessada por circunstâncias muitas vezes exteriores e que 

rebatem na dinâmica colegiada (a exemplo dos atrasos no pagamento dos subsídios ao 

assessor técnico por parte do MDA e a falta de prestação de contas) ou internas, com a frágil 

capacidade técnica dos projetos, ou a persistência retórica pré-socrática dos formadores de 

opinião do colegiado; diluindo em motivações instantâneas e debilidades generalizadas. 

 O colegiado é a constituição legítima de uma estrutura que precisa ser sedimentada, 

num constante exercício de discussões sustentado pela mediação, governança e boa 

governança, com capacidade de articulação e equalização do poder. No entanto, ao traçar um 

paralelo entre teoria e realidade é possível observar que a governança é uma estruturação 

ainda por se consolidar completamente dentro do processo maior da política de 

desenvolvimento do território brasileiro.  

 A experiência brasileira apresenta suas fragilidades e conduz a repensar acerca dos 

ensinamentos e experiência que foram determinantes para a formulação da abordagem 

territorial no Brasil. Nesta perspectiva elenca-se a experiência europeia que traz a 

preocupação com a gestão e a governança como ponto crucial; visto que as novas formas de 

fazer política, que também serviram de inspiração para o Brasil, tem no se conjunto o 

processo de organização e gestão direcionado aos aspectos descentralizador e participado. 

Face às relações e diferenças, investigou-se como estes processos de organização e mediação 

se relacionam nas realidades do Brasil e da Europa, especialmente em Portugal. 

 

4.3 Desenvolvimento Territorial e o Desafio da Governança: perspectivas sobre o meio 

rural no Brasil e em Portugal 

 

Neste quadro, considera-se importante uma breve reflexão sobre a abordagem do 

desenvolvimento territorial no Brasil e em Portugal, principalmente, porque os países menos 

desenvolvidos da Europa foram prioridades dentro do conjunto de reformas na Política 
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Agrária Comum – PAC
50

. É claro, que são consideradas as significativas e notórias diferenças 

no que diz respeito à dimensão territorial e aos aspectos sócio econômicos e ambientais 

existentes entre estes dois países. É possível refletir em torno das políticas públicas e do 

processo de elaboração e implementação das ações voltadas em especial para a promoção do 

desenvolvimento em áreas rurais. Evidentemente ao considerar as dinâmicas do espaço rural, 

que para Carneiro: 

 

No entanto, as dinâmicas atuais das sociedades rurais têm introduzido novos 

ingredientes ao debate, dando margem à formulação de outras correntes 

interpretativas. Entre esses ingredientes, destaca-se a observação de que a 

dinâmica do mundo rural não caberia mais na afirmação da tendência ao seu 

esvaziamento social, econômico e cultural. (CARNEIRO, 2008, p. 11). 

 

Trata-se se dinâmicas diferentes que fazem do rural um espaço merecedor de atenção, 

planejamento e ações detalhadas. Os estudos de Veiga avaliam a importância do Brasil rural. 

Veiga (2008), afirma que: “São rurais as amenidades que já sustentam o novo dinamismo 

interiorano dos países mais avançados. E também são rurais, tanto as fontes de baixa entropia, 

quanto à biodiversidade, das quais dependerão as futuras gerações”. E acrescenta que o valor 

do espaço rural diz respeito ao que o diferencia do espaço urbano. O espaço rural é especial e 

mesmo com todo o avanço científico e tecnológico, e com o crescimento do chamado espaço 

urbano não há paralisação das dinâmicas que recentemente apresenta novas leituras sobre o 

seu papel.  

No Brasil, verifica-se por meio das recentes iniciativas que esse processo de 

valorização ou revalorização do rural através da inserção e planejamento das políticas com 

elementos novos do ponto de vista da sua estrutura e funcionamento. Ao passo que Portugal 

tem no espaço rural a tentativa de fortalecimento das comunidades tradicionais indicadas nas 

ações dos últimos tempos. Há um chamado para a valorização de um rural inovador, em que 

as iniciativas de nenhuma maneira estão direcionadas apenas para a atividade agropecuária, a 

figura a seguir apresenta elementos que sinalizam esse contexto.  

 

 

 

 

                                                 
50

A PAC constitui uma das políticas mais importantes da União Europeia (as despesas agrícolas representam 

cerca de 45% do orçamento comunitário). A sua elaboração está sujeita ao procedimento de tomada de decisões 

que prevê a maioria qualificada no Conselho e a consulta do Parlamento Europeu. 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_pt.htm acesso em 20 de abril de 2013. 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_pt.htm
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Figura 13 – Vista dos Traços do Espaço Rural Português –Torres Vedras – PT 

 

                       

                Fonte: Fernanda Alcantara./Trabalho de Campo, dezembro de 2011. 
 

A imagem revela em Portugal traços de um rural plural, onde se vê ao fundo área de 

cultivo da uva para produção de vinho, principalmente, trazendo aspecto do tradicional espaço 

rural com a presença da atividade agrícola, também se observa uma placa que indica a 

presença de um restaurante neste mesmo cenário. Como citado, é possível observar a 

inovação do rural por meio de atividades que não são essencialmente agrícolas, verifica-se a 

inserção de atividades voltadas para o turismo e iniciativa de revalorização dos aspectos rurais 

como aproveitamento do espaço bucólico e tranquilo; contrário ao espaço urbano, a 

exploração de cultura, da identidade por meio da exposição e venda dos produtos típicos, 

restaurantes que oferecem opções de alimentos mais tradicionais como doces, vinhos e outros. 

A figura 14 também traz elementos do rural com a diversidade de funções; atividades como o 

turismo rural aparece em evidência. No Brasil essa é uma atividade pouco explorada, embora 

já faça parte do planejamento do Ministério do Turismo Brasileiro e se registre estudos sobre 

o tema
51

. 
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 Sobre Turismo Rural no Brasil dados disponíveis em:  

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Diretri

zes_Desenvolvimento_Turismo_Rural.pdf, mais informações em: http://www.idestur.org.br/pdf/estudo.pdf. 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Diretrizes_Desenvolvimento_Turismo_Rural.pdf
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Diretrizes_Desenvolvimento_Turismo_Rural.pdf
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Figura 14 – Imagem da Dinâmica de Atividades no Espaço Rural Português - Torres Vedras - 

PT 

 

 
                   Fonte: Fernanda Alcantara./Trabalho de Campo, dezembro de 2011. 

 

A preocupação em revitalizar o rural em Portugal está relacionada ao contexto que o 

país vivencia nos últimos anos, principalmente no que se refere às questões de ordem 

econômica, resultantes da crise do modelo de desenvolvimento econômico europeu. Para 

Covas (2008) a raiz desta problemática foi à maneira desorganizada que o país se integrou ao 

atual regime econômico: 

 

De um lado, o aprofundamento do regime globalitário, de outro, a 

desregulação desse regime internacional. Em termos formais, atravessamos 

uma crise de regulação do paradigma liberal capitalista. Por outro lado, vinte 

e dois anos depois da nossa integração europeia, a União Europeia, ela 

própria em crise existencial há alguns anos, não é, ainda, o porto seguro e a 

instituição reguladora que um pequeno país esperava face á esperada 

virulência do regime globalitário. (COVAS, 2008, p. 13). 

 

O autor analisa a fragilidade de uma pequena economia dentro de um contexto maior 

em que o Estado, não realiza as ações de caráter providencial, e o espaço rural, fica em 

dificuldades e carente de iniciativas emergenciais direcionadas ao desenvolvimento rural. 

Tudo isso conduziu a formulação de um quadro de situações que marcaram a 

fragilidade do mundo rural português. Covas (2008) evidencia alguns itens deste quadro, 
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como a ausência de mercado fundiário, fragilidade do movimento associativo, o 

conservadorismo do mundo agro-rural, fragilidade das instituições de pesquisa e extensão, 

dentre outros. Dentre os quais, vale destacar, a sucessão geracional e o problema do 

rejuvenescimento também apontado por Covas e que, de fato, se manifesta de maneira muito 

intensa no rural português. 

Com a migração para áreas urbanas, principalmente da população mais jovem, ocorre 

um esvaziamento do espaço rural, denominados inclusive como área de baixa densidade. Uma 

área é considerada rural se possuir uma densidade inferior a 150 hab/km²
52

. O esvaziamento 

deste espaço estabelece também um enfraquecimento da capacidade organizacional local e, 

redução da animação e estímulo para a reanimação direcionada ao desenvolvimento destas 

áreas. 

Assim, a dinamização por meio da diversificação no espaço rural é apontada por 

Covas (2008), como caminho e com expectativas positivas: “a exploração multifuncional, as 

práticas eco-eficientes e programas operativos de base territorial, eis o que parece ser a via 

acertada para levar a bom termo uma diversificação virtuosa”. (COVAS, 2008, p. 25) 

Ocorre uma (re)valorização do espaço rural, também expressa na permanência das 

escolas técnicas agrícolas, como a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal
53

, em 

que há uma formação teórica e prática voltada para a qualificação das atividades da  

agricultura e pecuária, e conforme diálogo com coordenador da instituição há nos últimos 

anos um crescimento na procura pelos cursos de formação voltados para as atividades 

agrícolas. Ocorre também no espaço rural português a promoção de cursos de formação, 

realização de feiras com produtos locais, atividades de iniciativas dos Grupos da Ação Local – 

GAL e de grupos externos ao local. Como exemplo, vale a pena citar as atividades 

desenvolvidas por equipes constituídas com profissionais recém-formados de diferentes áreas 

do conhecimento, que tem o intuito de reanimar ou animar estes espaços, a exemplo do 

Projeto Querença
54

 com o objetivo de resgatar territórios que apresentem problemas e estejam 

em situação crítica.  

Todo esse conjunto de inquietações sobre o meio rural no Brasil, ou/e em Portugal, 

assinala como desafio à construção de um processo de mediação capaz de movimentar e 

orientar as políticas para este espaço. Principalmente no que diz respeito ao encaminhando de 

                                                 
52

 A referida informação está de acordo com a Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. 

(1996, cit. Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 2009) 
53

 Foi realizada vista de campo em janeiro de 2012 a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros em Torres 

Vedras –PT, registro da visita em apêndice.  
54

Informações sobre o projeto Querença disponível em: http://www.projectoquerenca.com/pt/index.html 

http://www.ep-agricola-torres-vedras.rcts.pt/
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demandas versus ações, fato que direciona para mérito da discussão em que se evidencia a 

problemática da governança, que é o ponto de convergência ao considerar as realidades do 

Brasil e de Portugal. Refere-se ao reconhecimento nestas duas realidades distintas da 

importância da participação e interação de diferentes sujeitos sociais / atores na tentativa de 

delinear caminhos para o desenvolvimento territorial.  

A política de desenvolvimento territorial proposta na Europa vem em sua concepção 

favorecer e gerar alternativas para as áreas com maior fragilidade, e na perspectiva do meio 

rural estimular as atividades diversas para dinamizar este espaço. Como já mencionado no 

terceiro capítulo, o Programa Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural 

– LEADER, criado em 1991, é uma referência neste processo e introduz nova forma de pensar 

o espaço rural, especialmente pela valorização do local e das ações locais. Essa principal 

concepção faz parte das fases seguintes do LEADER II (1994-1999) e LEADER + (2001 – 

2006), e na sequência a Abordagem LEADER. A cada renovação em sua proposta há maior 

espaço para a participação das comunidades locais. O papel de inovar quanto à proposição de 

projetos ocorre por meio dos Grupos de Ação Locais. É interessante notar que o papel do 

GAL está no processo de intermediação. 

No entanto a dinâmica empregada a partir da implantação do LEADER, 

particularmente em Portugal segundo Moreno (2007, p. 137), gerou uma série de conflitos 

internos, um confronto da tradicional política de controle com um planejamento que estimula 

a participação das entidades locais, que Moreno define como “quase uma revolução 

silenciosa”. Entretanto, posteriormente ocasionou uma abertura de novas perspectivas na 

gestão territorial em Portugal. 

Pondera-se o reconhecimento da gestão e da governança como desafios para as duas 

realidades apresentadas, em decorrência da análise teórica e prática que se efetivaram por 

meio das informações obtidas através das entrevistas realizadas com atores vinculados a 

entidades, grupos e outros que estão envolvidos diretamente com os processos de 

desenvolvimento territorial rural nos dois países. Tais como, Associações de 

Desenvolvimento Local em Portugal que, indicam os grupos locais que buscam e trabalham 

pela ação local; assim como os grupos do Brasil, a exemplo dos Colegiados Territoriais 

Rurais que também trabalham na direção de procurar melhorias para as questões do território. 

Evidentemente, existem diferenças significativas nos objetivos e estrutura destas 

entidades. Inicialmente, percebe-se que, enquanto no espaço rural brasileiro pequenas 

aquisições como a compra de equipamentos domésticos e a obtenção de informações são 

considerados avanços; no espaço rural português busca-se revitalizar e manter a população. 



 

173 

 

Destaca-se, também, considerável diferença na constituição das entidades para representação; 

enquanto o processo de articulação e constituição ocorre no Brasil, em Portugal os mesmos já 

estão estruturados, com sede, equipe de trabalho e outros. 

Mesmo frente a estas diferenças, reconhece-se que a participação da sociedade civil na 

elaboração das políticas públicas pode ser significativa, e consequente, propicia a 

ultrapassagem das aparentes contradições de interesses e visões inerentes ao domínio público 

e privado, em particular quando se refere aos meios rurais onde se procura aumentar a 

densidade de compromissos e de respostas. Trata-se de responder ao desafio do 

desenvolvimento territorial, face à dificuldade de constituir uma capacidade governativa de 

compromissos múltiplos de entrosamento estratégico dos atores. 

Para melhor traçar esse breve paralelo entre as realidades apresentadas, retoma-se algo 

com relevante importância: os desafios e papéis desenvolvidos pelos grupos de 

representações. No contexto da realidade portuguesa, se destacam as instituições que atuam e 

estão muito ligadas às ações do desenvolvimento territorial, que realizam candidaturas das 

propostas e as desenvolvem. Estas instituições trabalham dentro da própria realidade e não se 

limitam a propor ações apenas vinculadas à produção agropecuária, ao contrário, há uma 

diversificação de ações que tratam da valorização da formação e do empreendedorismo. 

 Merece destaque a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local – 

ANIMAR, uma associação privada sem fins lucrativos, de dimensão nacional, fundada em 

1993. A associação conta com mais de setenta e cinco organizações e cem atores sociais,  com 

intervenção nas áreas do desenvolvimento local, da economia social e solidária, da educação 

formal e não formal, do associativismo e da cidadania ativa
55

. Tem como essência a 

preocupação com o rural, a melhoria das condições de vida, numa lógica territorial. 

De fato, a ANIMAR desenvolve um papel muito relevante quanto ao trabalho de 

mobilização, discussão e acompanhamento destas associações. A ANIMAR já apresenta na 

formulação do seu nome o sentido dessa associação, que é de fato animar, no sentido de dar 

ânimo, entusiasmar as ações para o desenvolvimento local. Na realidade brasileira, não se 

verificou instituições como estas em que seja possível reunir para troca de experiências ou 

discussões entre os diferentes territórios, um aspecto que pode ser considerado como limitante 

se deve a dimensão territorial brasileira. Mas, também é comum a existência de territórios 

próximos que não se comunicam com frequência. Ainda sobre o Brasil, é preciso registrar 

iniciativas no formato de eventos em que as experiências são compartilhadas, a exemplo o 

                                                 
55

Dados obtidos pela http://www.animar-dl.pt/index/oquee/apresentacao (acesso em 06 de janeiro de 2013). 

http://www.animar-dl.pt/index/oquee/apresentacao
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Salão dos Territórios Rurais, que ocorre anualmente em Brasília – DF e tem resultados dos 

avanços nos territórios compartilhados. Dentre outros, o encontro das Células de 

Acompanhamento, em que são socializadas as informações sem uma instituição de articulação 

entre os territórios, assim cada território caminha dentro da sua realidade. 

A tentativa de abordar as informações acerca da gestão nestas realidades consolidou 

com aproximação da associação Terras Dentro, esta associação nasceu em Alcáçovas no ano 

de 1991, deu-lhe origem a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e  

um grupo de cidadãos empenhados no desenvolvimento da sua terra. As atividades pela 

associação estão ligadas ao ambiente, educação, empreendedorismo, solidariedade e outros.
56

 

Na oportunidade também foi possível registrar as dificuldades destas entidades em promover 

maior participação dos sócios, conforme depoimento: “Os sócios participam pouco, no caso 

das assembleias as pessoas se não for alguma coisa que diga lhe diretamente a respeito não 

tem muito interesse em ir. Portanto nós fazemos assembleias, reuniões para aprovar o 

orçamento tudo isso são coisas obrigatórias. Em cento e tal, aparecem vinte. Pronto. (...) Se 

não for uma coisa muito dirigida, dizer temos aqui uma coisa qualquer para comerciantes 

então venham cá, as pessoas não dá jeito, não tem tempo, nós também não podemos fazer 

muitas coisas fora da hora, às vezes fazemos, às vezes é difícil fazer essa participação.” 

(J.A.). 

Nesta mesma direção, obtiveram-se informações
57

junto a Agência para o 

Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste – ESDIME, fundada por José Carlos Albino, 

com sede em Messejana, uma cooperativa de solidariedade social criada em 1989 após um 

inovador Projeto de Formação para o Desenvolvimento levado a cabo nesta vila alentejana, 

com fundos da União Europeia, e isso ocorre diante de uma situação de dificuldade com o 

grande desemprego que ocorreu na região, decorrente de uma situação de dificuldades 

vivenciadas após o fechamento de uma fábrica local, que se forma a ESDIME. A seguir 

imagens do local/sede da ESDIME e sede da mesma. 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Dados obtidos em entrevista com o Sr. Joaquim Amado, presidente da Terras Dentro em 16/12/2011. 

Informações sobre Terras Dentro disponível em http://www.terrasdentro.pt/ 
57

 Entrevista realizada em 12/12/2011, com David Marques da ESDIME. Mais informações sobre ESDIME 

disponível em http://www.esdime.pt/ 
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Figura 15 – Imagem do Local e Sede da ESDIME – Freguesia de Messejana – PT 

 

 
 

     Fonte: Fernanda Alcantara./Trabalho de Campo, dezembro de 2012. 

 

A ESDIME conta com trezentos sócios, com trinta e quatro pessoas trabalhando na 

sede, o objetivo é apoiar e potenciar o desenvolvimento integrado e participado do Alentejo 

Sudoeste integrando os vetores econômico, social e cultural. Além dos dados sobre o trabalho, 

foi abordada a participação que aparece como um desafio. Neste sentido o presidente da 

ESDIME apresenta que a governança é um conceito muito bonito, mas afinal é preciso focar 

nas ações postas pelo governo português e não há recursos para isso, e afirma que quanto à 

participação: “Não é fácil, não é fácil! A participação é de minuto, a dimensão da democracia 

participativa a este nível nós apenas conseguimos torná-la mais eficaz por via das entidades, 

das organizações e não das pessoas individuais. É mais difícil termos a participação 

individual de cidadãos do que por exemplo, essa participação de cidadão muitas vezes torna-

se mais simples se for  através dos dirigentes associativos. Portanto é uma lógica mais 

coorporativa , é um facto. Mas não é, digamos, a democracia participativa por excelência de 

participação ativa dos cidadãos, se bem que somos desafiados já tivemos algumas 

experiências interessantes de fazer alguns fóruns locais”
58

 (D.M.). 

 E acrescenta que são criados mecanismos para envolver as pessoas nas discussões 

sobre o desenvolvimento, como a realização de fóruns locais, também, para perceber as 

necessidades locais: “Agora muitas das vezes quando nós fazemos o fórum local numa 

freguesia, numa comunidade, numa aldeia e lançamos de forma muito aberta o desafio e 

procuramos tentar perceber quais são as nossas prioridades, qual é o nosso problema aqui 

as pessoas podem responder coisas tão simples como aquilo que faz falta a uma casa 

mortuária. E nós podemos achar que isso não faz sentido nenhum na perspectiva do 

                                                 
58

 Entrevista realizada com o Presidente da ESDIME, em dezembro de 2011. 
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desenvolvimento, agora efetivamente a participação tem dessas, leva nos para propostas e 

respostas que não são obvias e cuja ligação com o desenvolvimento é difícil de estabelecer, 

mas isso é também um processo de educação e participação em simultânea.”(D.M.) 

 Analisar as percepções a respeito da participação tornou-se fundamental para a 

discussão da gestão. O envolvimento da comunidade no planejamento e desenvolvimento das 

ações é obrigatório para os dois contextos, tendo como propósito elencar as demandas e 

proporcionar o melhor encaminhamento das ações conforme a realidade. As maneiras como 

este processo é conduzido ocorre por caminhos diferentes e revelam uma fragilidade do ponto 

de vista do entendimento da governança, que se esbarra na dificuldade de envolvimento das 

comunidades e de animação das representações.  

 Em contrapartida, no Brasil as dificuldades, como já notadas pelos depoimentos e 

registros, estão desde a estruturação dos grupos, impedimentos de locomoção e do retorno das 

discussões no formato de ações. A população permanece, em grande parte, envolvida com as 

questões particulares das próprias propriedades ou do município, o que evidencia um espaço 

rural marcado por novas situações, pela formulação de expectativas e necessidade de 

reaprendizagem de convivência. Os problemas de cada comunidade e grupos representados 

aparecem nas reuniões do CODETER, conforme registro na figura 16. 

 

Figura 16 – Reunião do CODETER – Território do Agreste de Alagoas 

 

 
       Fonte: Fernanda Alcantara./Trabalho de Campo, 2011. 
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As demandas são apresentadas, registradas e, alternativas são cogitadas pelos 

membros do colegiado. O que revela por um lado que o ambiente para participação está 

estabelecido e aconteceu a valorização do espaço com consenso da maioria dos autores sobre 

estas mudanças, bem como, é possível verificar registros de situações bem-sucedidas; por 

outro lado, o aprofundamento sobre a governança territorial ainda não é um tema esgotado 

para as duas realidades. No Brasil, depoimentos como o registrado a seguir, indicam o quanto 

ainda é preciso avançar: “Não se articulam sozinhos, não tem como, é ignorância achar que 

um agricultor familiar pode sair da casa dele, fazer um investimento e articular grupo, de 

conhecer um projeto, minha gente como é que o cara vai saber o que é um plano de 

trabalho... vai falar pra um agricultor familiar o que é um plano de trabalho pra ele e vai 

dizer pra ele que ele vai ter que fazer esse plano de trabalho aqui pra ser aprovado no 

CODETER, no CONSER, no diabo a quatro. Pra depois de tudo isso, passar um ano pra sair 

recurso, vai convencê-lo disso, entendeu.”(E.B)
59

. 

Contudo, a governança territorial se apresenta como o mecanismo necessário, capaz de 

envolver relações de poder das representações territoriais, de articular a resolução dos 

problemas e assegurar a gestão ou o enfrentamento do desafio da gestão nos territórios rurais. 

E mantém como elemento desafiador e merecedor de estudo mais aprofundado para as 

realidades apresentadas. 
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 Entrevista realizada com Administrador da Cooperativa Agropecuária de Campo Grande – COOPERAGRO 

em 23 de abril de 2013. 
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5 AVANÇOS E RECUOS DA GESTÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL RURAL NO BRASIL 

 

5.1 A Experiência do Território do Agreste de Alagoas: Intervenções e Rebatimentos 

 

A literatura relacionada à questão do desenvolvimento territorial rural no Brasil tomou 

diversificada dimensão na atualidade, muitas vezes complexa, na medida em que são várias as 

temáticas envolvidas e os estudos de casos com suas particularidades provocam questões 

infelizmente não respondidas relacionadas à gestão e as dinâmicas vivenciadas em cada 

território. 

Construiu-se um logo caminho nos últimos dez anos na perspectiva da valorização do 

rural, com o intuito de criar vínculos entre as demandas do espaço rural e urbano tendo em 

vista a intenção de reduzir as desigualdades sociais no meio rural brasileiro. Neste conjunto 

ganhou lugar a proposição dos objetivos que visam gerar o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável, envolvendo a participação social e a integração das ações entre união, 

estados e municípios (Brasil, 2010). 

 São múltiplas as implicações que se observa nesta trajetória, de acordo com Favareto 

(2009, p. 64) trata-se de uma inovação, para ele importante e parcial. E explica que tal 

importância é caracterizada por considerar e apresentar um Brasil rural mais “real”. Relativo 

ao parcial aponta o elemento que justifica a reprodução de uma dicotomia entre a aceleração 

da economia para as áreas dinâmicas e a ampliação da cidadania para as áreas mais pobres e 

que integram o Brasil atrasado. 

 Quanto à inovação, há de fato ação inovadora, mas não motivada pelo pensamento 

inovador, entretanto pelo óbvio e necessário como Favareto (2009) mostra, pois a lógica 

pensada para o Programa Territórios da Cidadania, por exemplo, de reunir ministérios e 

ações, reduz os esforços isolados de cada um deles, e assim possibilita mais objetividade, foco 

e eficiência das ações. De maneira simples, é possível afirmar que é mais fácil unir a força e 

trabalhar em uma direção do que, ao contrário, dividi-la em muitas direções, ou algumas 

vezes até na mesma direção com estratégias diferentes e metas não definidas. 

 Esse quadro revela que esta política pública envolve um variado quadro de atores 

sociais, demandas territoriais e principalmente o desafio de efetivação dessas ações sobre o 

território. São aspectos como o caráter descentralizado dessas ações, a tomada de decisão a 

partir do empoderamento dos atores e a governança que contribuem para essa efetivação, 
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porém, internalizada por contradições, desafios e impasses. De fato, neste contexto destaca-se 

de acordo Sabourin (2007, p. 730), que a descentralização não se realiza por decreto, o autor 

acrescenta que o Estado e seus serviços estão muito ligados a uma estrutura de decisão 

vertical ao invés de horizontal. 

Esta é uma situação em que a abordagem territorial só se consolida em função de 

processos de negociação alimentados por uma animação local, mesmo que ela possa receber 

ingredientes externos para o seu fortalecimento Sabourin, (2007). Entende-se que a 

descentralização do poder nos territórios é marcada pela existência de relações ambíguas, 

resultantes da diversidade e da diferença nas respostas aos problemas. 

Desta maneira, faz-se necessário estabelecer elos que possam fazer está ligação entre 

as diversidades e gerar as repostas adequadas, o MDA/SDT propõe um ciclo de gestão, em 

que exista um contínuo processo de retroalimentação. Conforme figura abaixo: 

 

Figura17 – Ciclo da Gestão Social – MDA/SDT 

 

 

 

              

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Brasil, MDA/SDT, 2005b. 

 

Assim, o modelo do ciclo de gestão social, proposto pela SDT, apresenta quatro eixos 

principais: o Planejamento, que deve acontecer de maneira participativa, a Organização, 

apresenta formato descentralizado, a Direção/Coordenação de modo democrático; e o 

Controle Social de forma transparente, num esquema de funcionamento circular. Esta 

proposta tem como objetivo o alcance final em que:  

 

Capital social do território reconhecido e mobilizado; diagnóstico e plano de 

desenvolvimento territorial elaborado; planejamento da execução da 

iniciativa elaborado ou aprimorado; arranjos institucionais de implementação 

negociados e estabelecidos; projetos específicos elaborados, negociados e 

em implementação; objetivos metas monitorado e avaliados 

sistematicamente; sistema de gestão social retroalimentado; agentes locais 

PLANEJAMENTO 

DIREÇÃO/COORDENAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO CONTROLE SOCIAL 
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dominando o processo de gestão social do território. (LEITE; KATO & 

ZIMMERMANN, 2010, p. 108). 

 

Os quatro eixos propostos apresentam rico conteúdo ao trazer elementos relacionados 

ao formato da organização e encaminhamento da gestão nos territórios, inclusive por 

apresentar a descentralização em todo o ciclo. A mesma aparece enquanto se formaliza o 

colegiado territorial como instância de base, com uma estrutura atual ampliada em relação aos 

CODETERs convencionais, visto que, agora está previsto na composição a presença de 

representantes das três esferas de governo e da sociedade em cada território Delgado & Leite, 

(2011). Mas, é possível elencar alguns elementos que interferem de forma negativa no 

desempenho do colegiado como: a baixa participação dos produtores, baixa capacidade 

técnica para avaliação de projetos, o colegiado não é escutado em outras instâncias, quando o 

colegiado não representa os interesses do território, a influência política, a alta rotatividade 

dos membros e a pouca participação dos gestores públicos. 

 

Gráfico 20 – Problemas que prejudicam o desempenho do Colegiado Territorial do Agreste 

de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011/2012. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 
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desempenho e funcionamento do colegiado. Especialmente a ausência dos gestores públicos, 

normalmente a participação deste grupo é pequena ou inexistente. Alguns secretários de 

agricultura dos municípios participam das reuniões do colegiado, é possível verificar também 

que muitos destes representantes do poder público municipal estão presentes nas reuniões 

decisivas. Para melhor esclarecer, grande quantidade dos gestores públicos não participam das 

reuniões de discussão e apresentação das demandas. No entanto quando as mesmas já estão 

discutidas, e, o momento é indicado para eleição das ações envolvendo também o 

direcionamento das mesmas, neste caso, estes representantes procuram articular e direcionar 

as decisões.  

Os dados apresentados acima foram obtidos nos anos de 2011 e 2012, os membros do 

colegiado foram questionados e avaliaram, numa escala de 0 a 5, a intensidade que os 

problemas elencados prejudicam (ou não) o desempenho do colegiado. 

 Com o intuito de perceber a maneira que estes problemas, evidenciados em 

2011/2012, evoluíram, mudaram ou foram superados, o mesmo questionamento, para 

avaliação da intensidade em e que os problemas prejudicam o desempenho do colegiado foi 

realizado em abril de 2013, agora reunindo apenas a concepção dos membros mais atuantes da 

instância, e obteve-se os dados a seguir. 

 

Gráfico 21 – Frequência em que os Problemas Prejudicam o Desempenho do CODETER – 

Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2013. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 
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Mesmo com o interregno desses anos, é interessante observar que os problemas que 

mais prejudicavam o colegiado em 2011/12 permanecem em 2013, principalmente a  pouca 

participação dos gestores públicos, este grupo permanece ausente da plenária do colegiado, 

inclusive confirmando a velha cantinela do problemas de gestão do colegiado. Registra-se 

casos, de municípios que o gestor e/ou representante do poder público municipal praticamente 

nunca participou das discussões no CODETER, fato que dificulta as discussões que abarcam a 

esfera territorial. As ações são planejadas então sem a participação e posicionamento de todas 

as entidades colegiadas. Acredita-se que estes gestores mantenham uma forma de 

administração no formato localista, em que algumas ações são viabilizadas pela relação entre 

o poder público municipal e as esferas estadual e federal, sem o envolvimento das entidades 

representadas no colegiado. No entanto, todos os municípios que integram o território são 

atendidos pelos programas de maior abrangência (universais) como PRONAF, Bolsa Familia 

e outros, que são direcionados a todo o país ou para as áreas mais fragilizadas, já 

contempladas na constituição do Programa Territórios da Cidadania.  

  Vale a pena reforçar que a alta rotatividade dos membros tronou-se mais expressiva e 

a pouca participação dos gestores públicos permanece,  agora, com maior intensidade. É 

notório que as entidades da sociedade civil permanecem com suas representações no 

colegiado, alguns desde a fase inicial em 2003, ao mesmo tempo em que existe uma 

rotatividade dos membros de algumas instituições. 

A existência e permanência de problemas que interferem diretamente na dinâmica 

elaborada pelo MDA/SDT e de forma muito séria no envolvimento das comunidades é o 

reflexo de uma política de recente implantação no Brasil, com quase dez anos de experiência, 

contradições e contratempos. Alguns resultados foram positivos, mas outros frágeis, 

estabelecendo desafios em diversas vertentes. Conforme os registros da experiência do 

Colegiado do Território do Agreste de Alagoas, um dos desafios é a gestão social dos 

territórios e empecilhos, como uma nova institucionalidade ainda a ser construída de forma 

efetiva. Desta forma, é interessante refletir acerca dos aspectos determinantes da gestão social, 

que se materializa na institucionalidade dos colegiados territoriais. 

Na perspectiva dos avanços, considera-se a tentativa de encarar esse processo como de 

transformação social, onde se pode articular o produtivo e o social e confiar em composições 

institucionais, ou como paradigma organizacional, como a figura dos colegiados territoriais. 

Nas palavras de Dowbor: 
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As tendências recentes da gestão social nos obrigam a repensar formas de 

organização social, a redefinir a relação entre a política, o econômico e o 

social, a desenvolver pesquisas cruzando as diversas disciplinas, a escutar de 

forma sistemática os atores estatais, empresariais e comunitárias. Trata-se 

hoje, realmente, de um universo em construção. (DOWBOR, 2001, p. 

218). 

 

Internalizando a questão da gestão dos territórios rurais, o problema central não seria 

apenas a constituição em si mesma. Mas, principalmente, a funcionalidade dos arranjos 

construídos, planejamento, deliberação, execução, monitoramento e avaliação das ações 

territoriais.  

Retomando a visão da gestão social a partir dos ciclos, Perico (2009), elenca o sentido 

da trajetória de construção desses arranjos, com ênfase inicial nos aspectos técnicos, ou seja, 

na instrumentalização das ferramentas disponíveis para a operacionalização nas instâncias 

colegiadas como primeiro elemento. Mas, como segue essa questão vai além do aspecto 

instrumental.  

 

A palavra gestão social, os processos de gestão territorial implicam e 

reconhecem o valor primeiro da organização, da representação, da 

participação das comunidades, da sociedade organizada, para um diálogo 

entre a sociedade e o Estado no processo de desenvolvimento...mas onde o 

elemento importante não é o diagnóstico objetivo como havíamos 

conhecido, mas sim o consenso sobre os elementos da problematização do 

território e das condições que favorecem ou limitam o desenvolvimento dos 

territórios, passa a ser o ponto central da discussão
60

. (PERICO, 2009, p. 

26). 

 

Destarte, segue o mesmo autor em relação à responsabilidade social da economia, 

articulando dois segmentos, que, dentro da orbita liberal-capitalista são profundamente 

distintos. Porém, o paradigma da nova economia institucional aproxima essas duas dimensões 

e o foco social torna o parâmetro importante na nova lógica. O que efetiva o desenvolvimento 

territorial, a partir da dimensão material da gestão social marcadas pela efetiva participação 

social e pela governança, categorias caras na questão da institucionalidade.  

É crucial para entender o sentido da gestão social do território a questão da 

institucionalidade. Para esse autor, é resultado de um modelo coletivo de gestão pautado por 

uma dimensão política, isso porque: 

 

Realmente estamos falando de modelos de política públicas, de modelo de 

ação dessa política em nossa sociedade, que não são produtos de um modelo 

                                                 
60

 Destaque, com grifo em itálico nosso. 
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técnico, acadêmico, senão produto, e isso tem que ser fortemente enfatizado, 

dos processos políticos de nossas sociedades. Temos chegado a modelos 

como estes porque ocorreram processos políticos que os impulsionaram. 

(PERICO, 2009, p. 30). 

 

Esse modelo foi construído verticalmente como ação estatal de um órgão ministerial 

onde os atores sociais coletivos “convidados” tiveram grande importância por lhe dar 

dinamismo interno. É pertinente observar a particularidade de Araujo (2009), na qual analisa a 

superação do velho formato do institucionalismo e dos desafios do modelo do 

desenvolvimento territorial, e lhe dá o caráter da multidimensionalidade. 

Desta maneira, o processo em ciclos de gestão social é um foco analítico pertinente, ao 

considerar que não se trata de uma construção instantânea, e para isso se considera duas 

vertentes: o modelo de construção, mas também da operacionalização e que enfrentaram 

desafios e contradições; e o alcance da materialidade da gestão social da institucionalidade no 

agreste de Alagoas, na qual se denomina de “participação descendente” face aos contratempos 

protagonizados pelos atores sociais envolvidos no processo nos últimos anos. 

Como retrato do Agreste de Alagoas, embora exista uma constituição abrangente, 

verifica se que os atores sociais mais ativos do Colegiado totalizaram um número de doze 

pessoas, todos eles são representantes dentro do conjunto das setenta entidades que compõem 

o Colegiado. Estes atores agem no arranjo por alguns anos e possuem uma concepção bem 

definida do que seja gestão social do território e de fato representam pouco mais de 15% do 

universo e são considerados como os mais “antigos”, ou seja, com maior período de atuação, 

e que acumulam experiências no campo político e institucional. Assim, para discutir de 

maneira mais específica a gestão na atual conjuntura do território nos últimos anos, 

realizaram-se inquéritos, diálogos e entrevistas com esses membros, e desta maneira foi 

possível verificar que há contradições, e de certa foram contrassensos, face à natureza 

estratégica do colegiado enquanto instância de deliberação das demandas pautadas e do papel 

de alguns atores sociais no processo interno. 

Realçando as diversas entidades que compõem a sociedade civil organizada, a 

exemplo dos sindicatos dos trabalhadores rurais (Arapiraca e Coité do Nóia), do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e de uma Organização Não 

Governamental - ONG, o preocupante é que estas entidades estão concentradas nas duas 

principais cidades do território: Arapiraca e Palmeira dos Índios. Municípios como Olho 

d‟Água Grande e Traipu não participam, pois a “mobilização” como pressuposto não chega 

sequer às entidades desses dois municípios.  
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Entretanto para os principais atores, aqueles mais participativos, como os 

representantes dos sindicatos rurais; a presença de representantes do SEBRAE, ONGs e outras 

são estrategicamente importantes para o território, pois são politicamente preparadas, oriundas 

de movimentos sociais ou de entidades da sociedade civil organizadas mais ativas. Por outro 

lado, sentem falta de outras organizações existentes no território como as mulheres do 

município do Coité do Nóia, do CONSIAGRE de Arapiraca e da Secretaria de Agricultura do 

município de Campo Grande, que são bem conhecidas no território, entidades com grande 

capacidade de agregar pessoas e capacidade de elaborar propostas, entretanto não participam. 

Do ponto de vista da dinâmica territorial, pode ser considerado como um aspecto de recuo da 

gestão social, quando se evidencia uma concentração de representação de um município ou 

grupo, o que certamente reflete em uma concentração das ações. A distribuição dos projetos 

no território ocorre de forma irregular, no município com maior concentração de 

representações ocorre maior concentração das ações.  

 

Figura 18 – Distribuição dos Projetos por Municípios no Território do Agreste de Alagoas 
 

 
    Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – 2011. 
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Outro aspecto a ser considerado como recuo são os dados obtidos referentes ao 

funcionamento do colegiado, em particular no ano de 2012, quando praticamente não houve 

reuniões, tanto do núcleo diretivo, como na realização das plenárias. Isso em função de 

problemas administrativos, como o atraso da prestação de contas perante o MDA e dos 

constantes atrasos do repasse de recurso destinado ao assessor técnico, efeito estruturalmente 

desestimulante. 

Na relação entre as políticas públicas territoriais e seus rebatimentos nos territórios, 

nota-se que um dos maiores entraves dos colegiados territoriais não seria apenas a 

regularidade das reuniões ou das dificuldades de agregar atores sociais permanentes face à 

frequente rotatividade desses representantes. Mas, saber como operacionalizar a 

institucionalidade e criar estratégias para tentar superar esses problemas estruturais. 

Esta dificuldade em reunir refere-se também ao ponto da mobilização, neste sentido o 

papel de animar, ou seja, de mobilizar é realizado quase que exclusivamente pelo assessor 

técnico, até porque o núcleo diretivo opera a partir da personificação do “profissional da 

mobilização”. Em outras palavras, mesmo que exista uma composição formal de diversos 

membros entre os mais ativos do colegiado, a gestão administrativa do colegiado, 

normalmente, é restrita a no máximo três pessoas. O que reflete na insatisfação de 57,1% dos 

inquiridos
61

 na qual afirmam que “a mobilização é ruim. Agregando-se também da 

fragilidade do núcleo técnico onde aproximadamente 60% afirmaram que não existe,” 

fenômeno comum não apenas no agreste de Alagoas, mas em outros territórios rurais
62

. 

Este aspecto remete a discussão já realizada no capítulo anterior, quanto à participação 

das entidades e da capacidade de decisão dentro do colegiado, as entidades representativas das 

esferas institucionais, como União e Estado praticamente não existem no colegiado, a exceção 

do Município, representado em sua maioria pelas secretarias municipais de agricultura. As 

cooperativas, sindicatos e alguns representantes dos movimentos sociais organizados têm uma 

boa atuação na instância colegiada. Isso pode ser observado no aspecto evolutivo dessa 

tomada de decisão, onde mais uma vez as entidades institucionais pouco contribuíram com 

participações no colegiado. O que tornou importante por ser uma trajetória positiva do papel 

estratégico da atuação política das entidades que integram a sociedade civil organizada, a 

exemplo das cooperativas, dos sindicatos dos trabalhadores rurais e claro, dos movimentos 
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 Questionários aplicados com os doze membros mais atuantes do Colegiado Territorial do Agreste de 

Alagoas.(Questionário em anexo) 
62

 Observação elaborada a partir do dialogo com pessoas que pertencem a outros territórios ou colegiados 

territoriais, (Alto Sertão Sertão – AL, Alto Sertão – SE e outros). 
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sociais. A participação destas entidades cria um caráter orgânico e descentralizado na 

funcionalidade do colegiado. 

Efetivamente, todo esse conjunto de avanços e recuos não significa que o colegiado 

passou esses anos num verdadeiro “conflito de identidade”, nem se configurou como um 

modelo de gestão social fracassado. Na percepção desses atores sociais, o colegiado teve 

relevante papel na construção e implementação de projetos em geral, onde todos participaram 

na fase de planejamento desses projetos, porém secundariamente na fase de monitoramento. 

No entanto, o fato mais grave no que diz respeito ao acompanhamento dos projetos é o fato de 

que, também em 2013, os dados obtidos, mostram que na fase de avaliação e execução desses 

projetos a participação como nos anos anteriores foi mínima, representou menos de um terço 

das respostas. Isso se configura como um indicador preocupante na trajetória do colegiado, 

por ser um dos gargalos no processo de gestão do colegiado, ou seja, mesmo que exista 

predisposição para discutir demandas e aponte projetos de grande relevância territorial, seus 

rebatimentos na institucionalidade foram pífios, onde o colegiado não participa enquanto 

instância de avaliação e, principalmente, execução e monitoramento desses projetos.  

Mesmo que exista animação no colegiado, eficiência na direção das reuniões e com a 

boa capacidade para encaminhar a resolução de problemas, existe a figura da 

incompatibilidade em acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas. Essa seria uma das 

principais reclamações, inclusive, refere aos projetos e ações, mesmo para as ações que tenha 

mecanismos para sua constituição como o “plano de providências
63

”. Assim muitas ações são 

construídas como um todo e outras parcialmente, a exemplo daquelas que durante anos não 

são viabilizadas economicamente. 

A análise empreendida por meio do quadro apresentado denota também a questão da 

diversificação do ponto de vista dos espaços rurais, especialmente no processo de 

desenvolvimento das ações no território onde requer a participação do colegiado. Pois, neste 

espaço onde se efetiva uma intervenção, estão presentes as teias, segundo Little, (2001) que 

envolvem aspectos locais, redes regulatórias e outros. O ponto central para o funcionamento 

é: 

Central to the existence and operation of these new webs of regulatory 

mechanisms is the emergence of a new role for the state – in particular its 

retreat from a welfarist position as provider of support to one of co-ordinator 
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 Os planos de providências consistem em instrumentos construídos a partir do Colegiado, cujo objetivo é 

implementar medidas de adequação para funcionamento dos projetos Proinf definidos pelos próprios colegiados 

territoriais. Informação obtida no site:  

http://www.mda.gov.br/portal/sdt/arquivos/view/manuaisproinf/Manual_Convocat%C3%B3rias_PROINF.pdf. 

Acesso em : 20 de abril de 2013. 

http://www.mda.gov.br/portal/sdt/arquivos/view/manuaisproinf/Manual_Convocat%C3%B3rias_PROINF.pdf


 

189 

 

and manager of the various participants in  the process of governance. 

(LITTLE, 2001, p. 98). 

 

A configuração atual do funcionamento e do papel desempenhado pelo colegiado 

apresenta lacunas quanto ao exercício da governança como meio e processo capaz de produzir 

resultados eficazes sem a coerção.  O que não implica no trabalho apenas do colegiado, para 

Gonçalves (2005), a governança não exclui a dimensão estatal, mas deve envolvê-la, inclusive 

com a participação e ação do Estado e dos setores privados, embora se considere como 

fundamental a dimensão não estatal. 

Logo, a governança está entre os princípios aplicados à gestão social dos territórios, 

em especial aos territórios rurais. O desafio seria criar resultados que tenham repercussão 

territorial e funcionamento otimizado do colegiado que tem um papel estratégico. 

No colegiado do Agreste de Alagoas o que se observa é o papel desses atores no 

funcionamento e cumprimento operacional enquanto institucionalidade, como no caso de 

assegurar o debate democrático nas plenárias, bem como da clareza das regras definidas no 

funcionamento da plenária. Entretanto, a inexistência de um regimento interno dificulta esses 

procedimentos; superados, com limitações, pela experiência política de alguns desses autores. 

Essa ausência fortalece justamente os que “encarnam” o poder da palavra no colegiado e na 

determinação das demandas a serem deliberadas. 

Quanto à definição das agendas, as plenárias têm mais força do que o núcleo diretivo, 

sendo este procedimento “bom” para os entrevistados. Tal fato demonstra relativa 

descentralização quando questões relevantes são discutidas, em especial na discussão anual do 

Plano Safra
64

, uma das agendas mais comuns do colegiado. 

Na percepção dos membros que responderam ao questionário, o funcionamento do 

colegiado piorou nos últimos anos, não apenas pelas irregularidades das reuniões, mas 

principalmente devido ao processo de formação de grupos de interesses, o que dificulta 

substancialmente a dinâmica territorial. Além da ocorrência da marginalização de alguns 

representantes, onde esses grupos de interesse apresentam suas propostas de forma mais 

“escancarada possível
65

”, demonstrando o real interesse em determinada demanda a ser 

cumprida pela instância. Isso rebate na fragilidade de lidar com esses grupos de interesse e 

prejudica o funcionamento do colegiado.  

                                                 
64

O Plano Safra visa garantir ao produtor familiar maior capacidade de investimento, inovação tecnológica e 

segurança para produzir, o que resulta em alimentos de melhor qualidade e em maior quantidade para o país. 

Dados disponíveis em: http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/governo-lanca-plano-safra-

2013-2014-para-agricultura-familiar-do-estado-do-rio-de-janeiro - Acesso em: 30 de junho de 2013. 
65

 Expressão utilizada por um entrevistado. 

http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/governo-lanca-plano-safra-2013-2014-para-agricultura-familiar-do-estado-do-rio-de-janeiro
http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/governo-lanca-plano-safra-2013-2014-para-agricultura-familiar-do-estado-do-rio-de-janeiro
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Na mesma esteira, relacionou-se quanto à capacidade de repassar informações para a 

plenária ou para o núcleo diretivo através da atribuição do assessor técnico. Os entrevistados 

avaliaram que a qualidade dessas informações é muito ruim. Todavia, contraditoriamente, os 

mesmos entrevistados afirmaram que o nível de conhecimento sobre as temáticas discutidas 

no colegiado é considerado bom em relação à política territorial, a exemplo do Programa de 

Apoio à Infraestrutura dos Territórios Rurais – PROINF, ou ao Programa Territorial da 

Cidadania. Isso significa que, os atores conhecem as temáticas mais comuns, porém não 

recebem as informações necessárias para definir e deliberar ações territoriais. O que limita as 

atribuições deles como representantes das entidades-membros do colegiado. 

Agrega-se a informação de que câmaras temáticas, instituídas em 2010-2011, 

permaneceram “congeladas” em 2012. Temas como educação no campo, juventude rural, as 

questões de gênero e raça, incluídas anteriormente como agendas de discussões permanentes, 

são irregulares em termos de operacionalização das ações. No entanto, somaram-se às 

discussões destes temas os aspectos positivos relacionados à constituição do planejamento e 

da construção de projetos no território. Uma vez que os mesmos, em função da identidade de 

alguns atores do território e das experiências acumuladas em alguns municípios, rebateram 

positivamente na constituição dessas câmaras.  

Nessa dinâmica, contraditória, irregular e algumas vezes corporativista, a questão da 

origem dos recursos é também um grande problema. Desta forma, a resposta esperada é que 

os recursos disponíveis vêm exclusivamente de uma fonte: o MDA. O que revela o caráter 

dependente e condicional que dificilmente será superado nos próximos anos. 

Dois pontos verificados exercem influencia na funcionalidade do colegiado e se 

entende como cruciais para maior eficiência da instancia, eles são: a baixa participação “real” 

dos produtores (principalmente os agricultores familiares) e a inexistência de canais de 

articulação com outras instâncias, como os diversos conselhos existentes (desenvolvimento 

rural sustentável, saúde, educação, etc.), em especial na escala municipal. O que torna o 

colegiado uma instância múltipla em função das dezenas de entidades envolvidas, porém 

isolada em relação às outras institucionalidades do território. 

Em relação à articulação necessária entre políticas e instituições, bem como das 

dificuldades para fazer essa articulação, Delgado e Leite (2008) indicam que a articulação é 

importante em detrimento das relações que notadamente existem entre atores, instituições e 

programas no contexto das políticas públicas. Fato que expande a função do colegiado para 

além do espaço das representações: 
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Neste sentido, deveríamos considerar as arenas decisórias e os espaços 

públicos institucionais existentes não apenas como espaços de representação 

e participação dos atores no processo da política, mas também de possível 

articulação dos programas existentes. Em ambos os casos, estamos tratando 

de questões políticas, que dizem respeito a relações de poder, e não de 

questões meramente técnico-administrativas, o que significa que a 

consideração do empoderamento dos diferentes atores e instituições é crucial 

para avançar nessa problemática e as questões técnico-administrativas tem 

de ser contempladas também dessa perspectiva. (DELGADO e LEITE 

2008 p. 70-71). 

 

Ainda no que se referem aos rebatimentos da gestão social do Colegiado do Território 

do Agreste de Alagoas, algumas observações se destacam para análise, além da importante 

figura da legitimidade do colegiado enquanto espaço para o desenvolvimento do território. 

Primeiro, relaciona-se a necessidade da institucionalização do colegiado, inclusive para gerar 

legalidade e poder perante as demais instâncias, entidades e instituições oficiais; processo que 

contribuiria na renovação de lideranças no território. Agrega-se a existência da parceria com 

algumas entidades do território e isso tem correspondido positivamente (71,4% das opiniões).  

A melhor referência é a Associação da Agricultura Alternativa – AAGRA
66

, do município de 

Igaci – AL que atua em rede, abrangendo alguns municípios do território e outros municípios 

alagoanos, tanto na seara da agricultura orgânica e alternativa, quanto como instância para 

execução de ações articuladas com a Articulação do semi-árido – ASA
67

 e do estabelecimento 

de convênios, além de possuir um papel estratégico de mobilização entre os agricultores 

familiares da região agreste e sertaneja alagoana. 

No decorrer do desenvolvimento das ações do colegiado está presente o ponto inicial 

do processo de aprendizagem dos atores sociais que fizeram parte da pesquisa na segunda 

fase. Nessa linha, destacou-se a possibilidade do diálogo com o Estado, em conhecer de forma 

mais detalhada as políticas públicas territoriais (ou políticas públicas em termos gerais), e 

entender os desafios da efetivação dessas políticas sob o prisma da gestão social. O mais 

importante seria a valoração dos desafios do território e o colegiado que contribuiu nesse 

processo de aprendizagem. 

Neste sentido, Navarro (2001), ao tratar dos limites do passado e caminhos do futuro, 

na perspectiva do desenvolvimento rural, aponta que essas inovadoras contribuições, embora 

                                                 
66

A AAGRA é uma instituição não governamental sem fins lucrativos, que desde 1989 apoia os agricultores 

familiares no Agreste de Alagoas. 
67

A Articulação Semiárido Brasileiro -ASA é uma rede formada por mil organizações da sociedade civil que 

atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com a região semiárida. Sua missão é 

fortalecer a sociedade civil na construção de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a 

convivência com o Semiárido referenciados em valores culturais e de justiça social. Disponível em: 

http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=97 
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indique consideráveis avanços, não propuseram claras trilhas para o desenvolvimento rural, 

pois o processo de mudanças deverá ser múltiplo, interdependente, cumulativo e diversificado 

em planos territoriais e sociais variados. Assim propõe:  

 

Desde o interior dos estabelecimentos rurais, onde a difusão da chamada 

“agricultura do conhecimento” não pode deixar de ser o modelo principal, 

aos planos societários para além das cercas das propriedades, inclusive nos 

próprios municípios nos quais o desenvolvimento rural se associe à 

intensificação da participação social e ao aperfeiçoamento da “governança” 

local, sedimentados por uma radicalização democrática que seja a principal 

arma política a revalorizar o mundo rural como uma das opções da 

sociedade. (NAVARRO, 2001, p. 99). 

 

É curioso observar que face ao artifício de equilibrar o conhecimento e a articulação 

mantendo uma estrutura de funcionamento de governança, o colegiado vivencie situações em 

que a capacidade de gestão é possível de ser avaliada considerando algumas atividades 

realizadas, dentre as quais estão o trabalho de construir objetivos comuns e a capacidade de 

lidar com os conflitos. Neste sentido os membros, numa escala entre ótima e péssima, 

mostram que em nenhuma das atividades a capacidade alcança a classe – ótima, prevalece a 

classe média na maior parte dos itens apresentados, no quesito animação as opiniões entre 

ruim e péssima são notórias (gráfico 22). 

 

Gráfico 22 – Avaliação da Capacidade de Gestão do Colegiado Territorial do Agreste de 

Alagoas 
 

 
Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – abril de 2013. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 
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Embora as atividades acima apresentadas tratem da estrutura de governança no 

colegiado, também retratam como ocorre a gestão numa estrutura ampla. No entanto, ao 

associar as contribuições analíticas a respeito de gestão e governança na perspectiva 

territorial, estas atividades não mostram toda a complexidade que a gestão representa. Mas 

podem ser apontadas como indicativos importantes para o direcionamento de um processo 

maior, onde não esteja contido apenas o desfecho de cada uma das atividades, apresenta a 

articulação anterior e como cada um destes itens se consolidam na relação com as políticas. É 

pensar de forma ampla sobre a articulação das políticas nos territórios e entre os territórios. 

Nesta direção se acrescenta as contribuições de Boaventura, sobre democracia, 

sociedade e os desafios atuais, em que notadamente se verifica uma forma bastante peculiar 

de análise, abrangem o entendimento e a contribuição da ciência em diferentes momentos, 

algo que merece destaque, pois as ciências podem trazer contribuições na discussão sobre 

mudanças e alterações de uma estrutura social. E, ao tratar com mais afinco da emancipação 

social apresenta questões muito pertinentes: 

 

Un reto especial es cómo transformar energías que vienen de caminhos 

milenários em estrategias políticas que son ambiciosas pero que, al mismo 

tiempo, tienen que tenerun impacto positivo aquí y ahora em la vida de la 

gente, porque de outra manera se desacreditan. Cómo consolidar ganancias 

políticas y hacerlasirreversibles. Cómo construir alianzas que cumplan dos 

condiciones: no quitar a las luchas su carácter y concentrarse em cuestiones. 

(DE SOUSA SANTOS, 2009, p. 26). 

 

Apesar de não ser possível apreender na plenitude todo o processo de discussão sobre 

democracia no contexto das mudanças históricas e políticas, conforme estudo do autor, pode-

se notar que este sucinta reflexão sobre o relacionamento entre o Estado e a sociedade civil, as 

novas vias de participação e mecanismos de democratização no contexto atual; o que torna os 

seus estudos muito importantes na compreensão desta conjuntura. 

 Assim, ocorre um trajeto de retorno às políticas públicas, ao seu funcionamento e às 

dinâmicas empreendidas em uma nova estrutura de planejamento, implantadas no Brasil de 

modo particular nas áreas rurais conforme todo debate apresentado. 

 

5.2 Reconversão das Políticas Públicas: Contribuições e Perspectivas sobre o 

Desenvolvimento Territorial  

 

É possível a ocorrência de falhas na tentativa de avaliar o recente processo de 

modificações na proposição das políticas públicas na Brasil. Em que se ponderam as 



 

194 

 

dificuldades de ordem política e cultural que influenciam no desempenho das ações coletivas, 

com vistas ao desenvolvimento. Furtado, (2002) na obra “Em busca de Novo Modelo”, ao 

questionar: Que futuro nos aguarda? Indica que um novo momento é marcado de desilusão e 

ansiedade, e, de maneira pertinente apresenta que a maior dificuldade, no contexto do 

desenvolvimento, ainda é modificar o processo de concentração de renda comum no caso 

brasileiro, e apresenta que para reverter esta situação é necessária uma grande mobilização 

social, em que seja preciso manter a herança histórica da unidade nacional e “continuar a 

construção de uma sociedade democrática (...)” (FURTADO, 2002, p. 42). Desta maneira 

propõe, como em outras obras, um Brasil com uma sociedade mais justa, para que o sonho de 

futuro para o país não seja desvanecido. 

A inserção do desenvolvimento territorial como foco de inclusão do Estado nas 

políticas públicas revela novos parâmetros onde a categoria sociedade deve ser integrada 

como uma das principais variáveis. O desenvolvimento está sedimentado em sentido amplo e 

dinâmico, para além do velho institucionalismo centralizador, em que se reconhece a 

diversidade social e cultural do meio rural. 

Nesta mesma perspectiva as políticas públicas são planejadas, embora o sonho não 

tenha se concretizado, essa abordagem passa a fazer parte da agenda de prioridades desde a 

Constituição de 1988, alguns pontos são focados em problemas ou situações localizadas, ao 

passo que também são ampliados aqueles que buscam potencializar os direitos sociais. No 

Agreste de Alagoas a situação se repete, e quanto às ações empregadas por políticas públicas, 

destaca-se o Programa Bolsa Família, que nos últimos anos foi apontada pela população com 

maior ênfase e certamente com notado alcance entre os pequenos produtores e comunidades 

do território. 

De acordo com os dados obtidos através de trabalho de campo, o acesso ao Programa 

Bolsa Família é representativo no Território do Agreste de Alagoas. Consolidou-se um novo 

perfil do cenário, quanto ao acesso às políticas públicas no Brasil, dentro de uma proposta 

universalista, porém focalizada a um determinado grupo, neste caso os mais pobres. De forma 

objetiva a intenção em aproximar a população rural destes programas tem como proposito 

melhorar as condições de vida do pequeno produtor rural, mesmo quando estes apresentam 

pouca instrução, ou não estão diretamente representados nas instituições. Existe por meio 

deste tipo de política a realização do contato com as vias oferecidas de superação da pobreza. 

Na proposta apresentada pelo MDS para a concretização desta política, está previsto o 

estabelecimento de gestão, com competências específicas, visando à inclusão social das 

famílias beneficiadas. Por este motivo foram levantados dados sobre os investimentos do 
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Programa Bolsa Família no Agreste de Alagoas e se observa em 2011, conforme gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico 23 – Número de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família no Território do 

Agreste de Alagoas - 2011 

 

 
Fonte: MDS - 2011 

 

Ao analisar os dados verifica-se que o número de famílias atendidas pelo programa é 

maior nos municípios de Arapiraca e Palmeira dos Índios, que respectivamente apresentam 

maior número de habitantes. É possível relacionar os dados de extrema pobreza do 

MDA/IBGE de 2010 aos dados referentes ao acesso à bolsa família em 2011, nos municípios 

do Agreste de Alagoas, observa-se que os dois dados caminham praticamente lado a lado; e 

para surpresa de fato, os dados referentes ao alcance da bolsa família superam ou se igualam 

aos da extrema pobreza, com exceção do município de Traipu e Girau do Ponciano que 

apresentaram dado superior quanto à extrema pobreza. Logo, amenizar as condições de 

extrema pobreza no Brasil e de modo especial no Nordeste foi alvo do Programa Bolsa 

Família, em muitas famílias os recursos obtidos por meio do acesso a este programa é a única 

fonte de renda da família. 

Apesar de toda a dinâmica que envolve o programa, a exemplo da movimentação do 

comércio local nas sedes dos municípios e povoados, em que os recursos do programa têm 
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maior reflexo, os indicadores revelam que a situação de extrema pobreza não foi anulada, mas 

há indicativos de que está sendo amenizada no território em questão. 

 

Gráfico 24 – Relação entre a Extrema Pobreza e alcance do Programa Bolsa Família nos 

municípios do Território do Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: MDA/IBGE 2010/2011. 

 

Esses dados referentes ao Território do Agreste de Alagoas indicam a necessidade de 

fortalecimento das políticas públicas e realçam a existência de significativas singularidades 

referente aos municípios que o compõem, este é um quadro que se repete nas demais áreas do 

Nordeste. Fato evidenciado nos estudos realizados por Sergio Leite, Nelson Delgado e outros 

que integram o Observatório das Políticas Públicas para a Agricultura. Nota-se que os 

territórios são constituídos por uma média de dezoito ou mais municípios que agregam 

elementos e interesses distintos no contexto da realidade brasileira.  

Desta maneira, a leitura das experiências brasileiras com as políticas públicas tem um 

elemento muito importante, uma vez que, as mesmas devem ser embasadas nas demandas 

emergentes dos territórios. Entende-se que é preciso sempre retomar o olhar para todo o 

território, ainda que em sua composição exista diferenças, distâncias e demandas. Embora o 

Agreste de Alagoas seja um território onde não existem significativas distâncias entre os 

municípios e seja possível verificar em alguns pontos uma considerável aproximação entre os 

municípios, há significativas diferenças do ponto de vista econômico e social. 
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Neste aspecto, Saquet (2010), indica o quanto é importante construir abordagens e 

concepções para o Brasil, em que sejam ponderadas as realidades históricas, processos 

econômicos e políticos que se ajustam ao espaço brasileiro de maneiras distintas, mas traços 

comuns. Enquanto o norte apresenta um quadro físico, ambiental e social particular em 

detrimento ao quadro encontrado no nordeste brasileiro, exemplificando: os dois, num 

contexto maior, têm traços comuns quanto aos aspectos sociais, necessidade de informação, 

geração de capital social e outros, mas que se configuram em demandas distintas. Este é um 

ponto fundamental que justifica o trabalho que deve desempenhar o colegiado territorial e sua 

permanência. Para Saquet: “É fundamental ajustar, rever, reelaborar as abordagens com o real 

dos Brasis”. (SAQUET, 2010, p. 157). 

Pode-se afirmar que não existe, de fato, um manual ou um modelo, de acordo com 

Saquet (idem), e neste sentido há consistência. Pois não é possível elaborar instrumentos 

ajustados para as realidades brasileiras, diretrizes maiores para o Brasil certamente devem ser 

adaptadas aos territórios. Assim, as ciências sociais especilamente a geografia, a partir das 

leituras e pesquisas encaminhadas, tem uma significativa contribuição a oferecer em todo esse 

processo de implementação e inserção de novas condutas no contexto do planejamento, e das 

ações voltadas para a redução das desigualdades sociais no espaço rural brasileiro. Bastos
68

, 

registra em sua tese, intitulada: Ambiente Institucional no Crédito Rural: Avanços e 

Retrocessos, a relevância do pensamento acadêmico para a concepção de políticas públicas no 

Brasil, ainda que, segundo o autor, existam posicionamentos contrários aos que asseguram 

que as decisões do Estado são estranhas ao meio científico. 

Todavia, acrescenta-se, de fato o meio científico tem relevante tarefa no sentido de 

contribuir para a compreensão da realidade e colaborar com as análises. Nessa assertiva, é que 

as contribuições da geografia com descrições, análises, discussões, debates e mesmo de 

divergências do ponto de vista teórico e metodológico devem ser fortalecidos, ainda que este 

fato venha se repetindo por inúmeras vezes. Para Santos (2009), em relação ao trabalho do 

geógrafo, não há uma preparação para efetuar generalizações capazes de alterar as leis 

econômicas, demográficas ou sociológicas. Assim: “Todavia, o que ele pode e deve fazer, a 

partir de experiências sobre o concreto, é sugerir a revisão de conceitos que lhe pareçam ter 

perdido o conteúdo concreto indispensável”. (SANTOS, 2009, p. 54) 

Em todo esse discurso está presente o papel do conhecimento, em especial do 

conhecimento da realidade, com a intenção de desvelar as construções que se estabelecem no 

                                                 
68

 Tese de Doutorado: Ambiente Institucional no Crédito Rural: Avanços e retrocessos. Natal-RN, 2005. 
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cotidiano do espaço. Desta forma, a constituição do imaginário a respeito dos problemas 

sociais deve ser substituída por avaliações mais precisas e concretas a partir das contribuições 

das diferentes áreas do conhecimento. A tentativa de aproximar os territórios das instituições 

de ensino superior através da constituição das Células de Acompanhamento sinaliza uma 

iniciativa nesta direção. A presença de representações das instituições de ensino na 

composição do colegiado territorial também pode ser avaliada como positivo no contexto. 

Embora seja evidente que são inciativas ainda tímidas, dada à necessidade real de aproximar o 

conhecimento científico com as políticas públicas, e o planejamento com a realidade. 

 

5.2.1 Territorialização das Políticas Públicas e formulações sobre o futuro  

 

Do ponto de vista da territorialização das políticas públicas, a partir da leitura do 

Território do Agreste de Alagoas é evidente que as temáticas consideradas mais importantes e 

comuns são bem conhecidas pelos membros “mais ativos” do colegiado. Neste aspecto são 

apresentadas com destaque as discussões sobre o apoio aos Projetos de Infraestrutura e 

Serviços – PROINF, comuns na instância. E, a indicação de outros temas, que situa boa escala 

de interesse, como educação, saúde, a questão cultural, assistência técnica e a 

institucionalização do colegiado que fazem parte da agenda. O que demonstra um potencial de 

viabilização da gestão coletiva dessas ações. 

Por conseguinte, na avaliação dos membros, pode ser contraditório, mas os atores 

revelaram a limitação do colegiado quanto ao ajuste ou a melhor articulação com as políticas 

municipais. Até porque os municípios, mesmo representados pelos secretários municipais de 

agricultura, não observam nem avaliam com seriedade a institucionalidade em questão, tal 

situação é resultante de um problema, do ponto de vista dos representantes municipais bem 

simples: os municípios perdem poder com a descentralização das decisões. Logo, os 

municípios são os mais atingidos com a criação e consolidação do colegiado territorial. 

A situação gera desconforto para a administração municipal, que deseja apresentar 

ações e deter o poder numa perspectiva tradicional e conservadora, não dialogando com a 

concepção proposta na lógica do desenvolvimento territorial.  A partir dessa nova concepção, 

essa mudança rebate na relativa influência na melhoria das relações sociais com os atores 

locais, em seus diversos segmentos. E claro, poderia se esperar maior organicidade e 

dinamismo, face ao nível de consciência política e social desses atores que, por sinal, é 

excelente. Mas participar exige um esforço maior no sentido de “formar uma opinião própria, 
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articulá-la, ser ouvido e operar mudanças conjuntamente”. (BROSE, 2000, p. 181). Assim, na 

avaliação do planejamento e acompanhamento das ações não há participação. 

 

Participação não deve ser entendida como uma forma mais “pura” ou 

“autêntica” de democracia. E também não deve ser confundida com 

unanimidade. Enquanto democracia vive do embate de grupos minoritários e 

majoritários, onde sempre há perdedores e ganhadores, o enfoque 

participativo no gerenciamento de um projeto almeja o consenso, algo bem 

mais difícil e demorado que uma votação. O consenso é o duro aprendizado 

de respeitarmos a opinião de outro mesmo divergente da nossa, e mesmo 

assim trabalharmos juntos tendo em vista um objetivo em comum. (BROSE, 

2000, p. 181). 

 

 O mesmo sentido relaciona-se com a cooperação que deve relativizar essa articulação. 

Entende-se que esse processo potencializa mais do que se torna uma questão limitante. Neste 

contexto, uma alternativa para a soldagem dessa articulação seria o uso intensivo de meios 

capazes de gerar o diálogo, a comunicação dentro do território; uma sugestão é a ampliação 

da utilização das redes sociais, infelizmente, pouco utilizado pelos membros do colegiado. 

 Provavelmente, num futuro próximo, essa seja uma estratégia de aproximação física e 

a abertura de um espaço para as discussões mais comuns e necessárias no território, com um 

olhar para o desenvolvimento. Afinal de acordo com Souza: 

 

Na verdade, o território não é simplesmente uma variável estratégica em 

sentido político-militar, o uso e o controle do território, da mesma maneira 

que a repartição real de poder, devem ser elevador a um plano de grande 

relevância também quando da formulação de estratégias de desenvolvimento 

sócio-espacial em sentido amplo, não meramente econômico-capitalístico, 

isto é, que contribuam para uma maior justiça social e não se limitem a 

clamar por crescimento econômico e modernização tecnológica. (SOUZA, 

1995, p. 100-101). 

 

Diante disso, o autor considera que o território se define por dois ingredientes, o 

espaço e o poder, e estes estão evidentes nas experiências empíricas realizadas sobre os 

territórios rurais brasileiros. Embora, muitas vezes, ocorra nas instituições governamentais 

uma confusão quanto ao entendimento destes ingredientes, ao estabelecer limites e formular 

composições para cada território. Há que considerar a proposição de Souza, (1995, p. 08); 

“em qualquer circunstância, o território encerra a materialidade que constitui o fundamento 

mais imediato de sustento econômico e de identificação cultural de um grupo, descontadas as 

trocas com o exterior.” 
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 O autor revela o que é de fato real, a evidência de que em situações diversas os atores 

são colocados frente às demandas que passam pelo território e estas se relacionam com o 

modo de vida, com os recursos para manutenção do grupo e notadamente de uma identidade.  

 Ao focalizar as controvérsias existentes na política territorial brasileira e apontar 

problemas é importante indicar que, mesmo frente às análises apresentadas, os inquiridos a 

respeito da gestão social, na última fase do trabalho, afirmaram que encarnam o sentimento de 

pertencimento do território (85,7%) e acrescentaram que isso tem melhorado muito. 

Certamente esse dado é animador, pois revela a relevância da identidade territorial, o sentido 

de pertencimento, que agrega valor ao envolvimento e estimula o interesse pelas questões do 

território, esse é um importante elemento para gerar a animação tão cara para a sobrevivência 

e reconhecimento do colegiado territorial. 

 Também reforça a seriedade da função dos atores, considerando que todos não têm a 

mesma influência no processo de governança, para Pires et al, (2011), depende da capacidade 

de mobilizar e interagir com outros atores, deste ponto, torna-se muito importante o 

reconhecimento de uma identidade, de uma linha que faça ligação entre os diferentes atores, 

de elos que aproximem as realidades do município, das instituições e dos interesses 

particulares dentro da realidade comum do território. 

 Retrato dessa necessária proximidade é que não só o colegiado tem papel pedagógico 

de troca de experiências de aprendizagem, porque para todos os membros pesquisados nesta 

fase, a experiência na instância colegiada contribuiu de forma significativa para mudar a 

maneira e os caminhos de pensar e agir sobre os problemas e demandas do território, 

apresentando de forma material a importância das ações emanadas pela governança e pela 

descentralização em escala deliberativa, não apenas consultiva. De acordo com o mesmo 

grupo, a mudança resultante da inserção dentro do colegiado resultou em um processo de 

aprendizagem, que segundo os mesmos estão indicados pela capacidade de lidar com 

conflitos, negociação e destacam a melhoria na capacidade de leitura do território e do 

entendimento a respeito das políticas públicas.  
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Gráfico 25 – Avaliação Individual do Processo de Aprendizagem Adquirido pelos Membros 

do Colegiado Territorial do Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – abril de 2013. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

Os dados são indicativos necessários para entender que existe um processo em 

construção, que, entretanto, precisa ser melhorado face à fragilidade dos impactos resultantes 

do encaminhamento e dos resultados das ações no território nos últimos anos. E também 

reforçam a necessidade de fortalecer o processo de aprendizagem dos membros do colegiado, 

processo que só é concretizado por meio do acumulo das experiências, dos encontros neste 

campo de forças, em que cada dia é um passo na construção do aprendizado, em lidar com as 

diferenças, de fazer escolhas e fazer valer o espaço de discussões. A aprendizagem construída 

no desenrolar das atividades no colegiado, permite também a formulação de um pensamento 

mais voltado, não apenas pra a solução de problemas, mas também para a construção de uma 

visão de planejamento para o futuro. Traço que representa um avanço do ponto de vista do 

amadurecimento do conjunto de pessoas que constituem o colegiado territorial.  

A respeito do futuro, este quadro apresenta lacunas, e persistem incertezas, resultado 

do estágio de inércia que se manteve no colegiado em 2012. No ano de 2013 há registros de 

iniciativas de mobilização tomadas pelos representantes mais participativos e iniciativas 

individuais de algumas instituições. Isso demonstra situações de incertezas quanto às ações do 

colegiado e as ações de intervenção no território para o futuro. Ainda nesta perspectiva, os 
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atores informam que tem conhecimento a respeito da elaboração de documento com visão de 

futuro para o Território do Agreste de Alagoas.  

 

Gráfico 26 – Conhecimento da Elaboração de Documento com Visão de Futuro pelo 

Colegiado Territorial do Agreste de Alagoas 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo com o GEPRU, SDT/MDA – abril de 2013. 

Organização: Fernanda Alcantara e Rafael Carvalho. 

 

O que concretamente se apresenta são expectativas em relação ao futuro, as questões 

são constituídas e se inserem como elementos para análise. É importante que as análises 

oportunamente tenham caráter propositivo. Nesta perspectiva as lições das experiências estão 

sendo analisadas e alguns autores já apresentam considerações e apontam as principais lições 

que podem ser retiradas da política de desenvolvimento rural. Para as ações concretizadas em 

relação ao Programa LEADER na Europa, Favareto (2006) avalia de maneira positiva. Por 

meio da metodologia do Programa LEADER há uma superação no formato de política 

setorizada que normalmente era direcionada ao espaço rural, a abrangência do ponto de vista 

territorial, estimula a ação local e fortalece as articulações. 

O autor também realiza uma crítica pertinente referente à associação entre participação 

e desenvolvimento, visto que para Favareto (idem), quando há ponderação das ações de 

desenvolvimento para um público alvo, em que existam muitos segmentos envolvidos há 

possivelmente interesses em conflito, e os processos participativos podem não gerar a coesão 

entre os agentes/representações locais. Além da avaliação do autor, é possível repensar sobre 

as reflexões quanto à participação, a governança em meio rural, inclusive já discutida em 

capítulos anteriores, e neste sentido, há uma lógica pertinente na avaliação de Favareto 
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(2006). Mesmo que o programa apresente seus resultados do ponto de vista da animação, da 

ampliação da quantidade de projetos implementados. Os depoimentos e dados tratados 

indicam que há elementos referentes à governança e os mecanismos de participação que 

merecem reflexões e análises. 

Com o olhar direcionado para as experiência e lições, que inclusive serviram de 

inspiração para a política territorial brasileira, o programa Empowerment Zones/Entreprise 

Communities, criado nos Estados Unidos, segundo a avaliação de Favareto também apresenta 

lacunas semelhantes ao Programa LEADER. No entanto, esta é a avaliação do autor, sem 

apresentar maiores elementos que subsidiam esta avaliação.  

Destas lições, o caso brasileiro, embora mais concreto para a análise, apresenta grande 

complexidade, especialmente por se tratar de uma lógica implementada há pouco tempo e que 

ainda começa a vencer as barreiras tradicionalmente conhecidas, dentre as quais merece 

destaque a tendência a setorização, a centralização do poder e as políticas emergenciais. Mas, 

algumas lições já podem ser arriscadas, mesmo frente aos contratempos da política de 

desenvolvimento territorial brasileira, concorda-se com Leite e Delgado (2011) ao fazer a 

análise e considerações a respeito da política do Programa dos Territórios da Cidadania, que o 

fato de um município encontrar-se inserido num território agrega maior estabilidade na busca 

e manutenção dos recursos, enquanto os municípios que não participam do programa estão em 

uma situação mais melindrosa relativa à possibilidade de cortes orçamentários. 

 Ao analisar o Programa Territórios da Cidadania, Leite e Delgado (2011), reafirmam 

que não se constituiu uma nova proposta, visto que não há um aumento de recursos dos 

ministérios; o que se verifica é o redirecionamento do que existia para as políticas setoriais de 

forma isolada, para o âmbito do programa. 

 As análises de Leite e Delgado (idem) reforçam a importância da política e do novo 

formato de planejamento com vistas no desenvolvimento que vem sendo concretizado no 

Brasil, remete a atenção para o presente, e propõe pensar o futuro. Figueiredo (2011), ao 

pensar no futuro do rural português avalia que a base é o imaginário rural, onde são 

elaboradas novas capacidades deste espaço. “Uma vida agora quase sempre vivida por 

interpostos actores. Uma outra vida desenhada como experiência para os outros, os que não 

são de lá e lá não querem viver, mas apenas estão de passagem”. (FIGUEIREDO, 2011, p. 

21).  Assim, as peculiaridades do rural são transformadas para atender as novas demandas. 

 Ainda sobre o futuro e o rural português, A. Covas e M. Covas (2011), diz que este é 

um momento transitório, de mudanças, em que os valores mais específicos da ruralidade são 

itens a serem apropriados por atores e estratégias variadas. A análise de A. Covas e M. Covas 
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(2011), pode ser também adequada ao rural brasileiro, que em um ritmo próprio vivencia 

momento de transição e de valorização; quanto aos atores, notadamente é um momento de 

identificação e reconhecimento dos mesmos dentro da realidade. 

 Ainda sobre as lições do cenário real brasileiro, segundo Ortega, (2008), o enfoque 

territorial não pode ser tomado como panaceia, para não ignorar as assimetrias de poder nos 

territórios, e nos conflitos inter e intraclasses, onde as políticas de descentralização refletem 

modificações nas relações de poder, e geram diferentes instancias de governo. O que 

representa um avanço positivo e torna viável tratar e promover a articulação entre as 

instituições, representações e com as esferas do poder. Nesta direção Favareto, pondera que 

ainda há forte orientação das políticas para o viés setorial e afirma:  

 

Embora o discurso sobre o desenvolvimento territorial tenha entrado 

definitivamente para o discurso acadêmico e governamental na presente 

década, até o momento trata-se de uma incorporação “por adição” dos novos 

temas, sem a devida mudança institucional capaz de sustentar a inovação que 

ela deveria significar. (FAVARETO, 2006, p. 153). 

 

 O foco exato da inovação certamente ainda não alcançou os resultados esperados, uma 

vez que se admite a necessidade de ajustes no que diz respeito ao melhor entendimento da 

proposta, e o funcionamento com a devida atenção aos pilares de sustentação apresentados ao 

longo do trabalho. De modo particular, a gestão, que no decorrer do processo apresenta 

grande importância e, no entanto, se encontra em formação e com fragilidades que 

diretamente interferem no encaminhamento da política de desenvolvimento territorial no 

espaço rural brasileiro. 

 No âmbito do desenvolvimento, vale então apontar, que o crescimento econômico não 

é o bastante, esse é um ponto já saturado. Para Dowbor (2001, p. 198), “a dimensão social do 

desenvolvimento deixa de ser um “complemento”, uma dimensão humanitária de certa forma 

externa aos processos econômicos centrais, para se tornar um dos componentes essenciais da 

transformação social em que vivemos”. E assim a gestão social tornou-se central. 

 Após anos de pesquisas, estudos e experiências; os retratos de um cotidiano mostram o 

quanto a preocupação e atenção dedicada à alteração nos dados do crescimento econômico 

não serviram para retirar o Brasil do quadro de abismo social estabelecido entre grupos 

sociais nos espaços urbano e rural. E neste momento, merece destaque o meio rural. Da 

mesma forma, se pode dizer que a ausência do componente social estabelece uma separação e 

um desencontro entre as propostas voltadas para o desenvolvimento e a realidade. O que 

emerge a tomada de posturas mais elaboradas, tendo como diagnóstico a realidade construída 
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a partir da identidade territorial, do conhecer, da proximidade existente entre os atores e do 

cotidiano. Não mais merece destaque na mídia ou nos palcos os projetos elaborados sem 

conhecimento da realidade e que por muito tempo serviram apenas de discurso para a 

monopolização do poder. 

 Nesta linha de análise se apresenta a política territorial como alternativa para a 

superação do discurso do desenvolvimento pautado nos números, na acumulação da riqueza e 

no distanciamento da realidade. Para Dowbor (2001), trata-se da articulação de conjunto, do 

cruzamento entre gestão social e descentralizações políticas que oferecem, segundo o autor, 

perspectivas particularmente interessante. A respeito destas perspectivas, entende a 

aproximação do poder e da decisão, o fortalecimento de instituições representativas locais, o 

conhecimento e capacidade de articulação dentro da realidade e a capacidade de gerir 

problemas, propondo soluções, e/ou ações propositivas. 

 Ainda sem um indicativo exato que possa direcionar com maior eficácia a gestão 

social. O conjunto de iniciativas somadas a uma lógica coerente, particular para cada território 

e articulado com demais organismos, tende a contribuir para uma gestão eficaz e gerar 

resultados significativos na escala territorial. Neste cenário são envolvidos o representante 

público, o agricultor familiar, os sindicatos, as associações, as empresas privadas, e os demais 

representantes existentes no território. 

 Vale reforçar que não se trata do conceito de território do ponto de vista apenas 

espacial, limitado por fronteiras, linha ou qualquer indicativo do limite do espaço. Trata-se do 

conceito de território em que Egler (1995), diz conter a existência de relações de poder, sejam 

elas definidas por relações jurídicas, políticas ou econômicas.  O autor apresenta valiosa 

contribuição ao relacionar desenvolvimento ao território: 

 

Entretanto, para a efetiva sustentabilidade do desenvolvimento, a ideologia 

de impor uma ordem ao território – vigente no período autoritário recente -, 

deve ser substituída por uma gestão democrática e participativa, como o 

único caminho capaz de garantir um patamar de equidade na distribuição 

territorial da riqueza e da renda no Brasil. (EGLER, 1995, In: CASTRO p. 

234). 

  

 É ponto crucial na perspectiva de diferentes autores da geografia e de outras áreas do 

conhecimento a relevância e necessária quebra da tradicional forma de pensar e agir de cima 

para baixo, pela imposição do poder. A abordagem territorial demanda a abertura para a 

descentralização, para a gestão como estratégia de melhorar os indicadores sociais, 
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econômicos, ambientais e posturas políticas no nordeste brasileiro; e entende-se que a mesma 

concepção é extensiva para as demais partes do Brasil. 

 Shneider, (2004), reforça essa concepção ao apresentar que a abordagem territorial 

promoveu a superação do enfoque setorial das atividades econômicas (agricultura, indústria, 

comércio, serviços, etc.) e superou a dicotomia espacial entre o rural versus urbano, ou campo 

versus cidade. Na perspectiva territorial, as dicotomias e as incompatibilidades são trocadas 

pelo quadro em que estão presentes a diversidade de ações, estratégias e trajetórias dos atores 

(indivíduos, empresas ou instituições). 

 Ao percorrer a literatura, não há indicativos de que aconteceu um retrocesso nos 

últimos anos do ponto de vista da opção metodológica adotada, em que está centrada a 

política territorial do Brasil. São frequentes os apontamentos que indicam um avanço na 

forma de pensar, planejar e tratar os problemas de ordens econômicas e sociais no Brasil. 

Estes aspectos entendido como positivo podem ser para outros entendidos como equivocados, 

pois não se trata de consenso, considerando a ideia de que não ocorreu  superação da pobreza 

no meio rural brasileiro.  

 Fato que permite análises, onde a política em pauta seja apenas mais um mecanismo 

de manutenção do poder, da resistência de antigas estruturas, ou uma alternativa de fuga do 

governo para negar as suas responsabilidades e até mesmo transferi-las para outras instancias 

como as comunidades ou o pequeno produtor; o que retira do Estado a responsabilidade pelo 

fracasso ou insucesso de pessoas, comunidades, grupos e de regiões como o Nordeste. 

 Baseado nas leituras desenvolvidas, nas contribuições dos autores, em especial aqueles 

que realizam trabalhos empíricos sobre as políticas públicas e o espaço rural nos últimos anos, 

como Sergio Leite, Nelson Delgado, Leide Santos, José Eloízio da Costa, Eliano Sérgio de 

Azevedo dentre outros somado aos documentos e publicações do MDA, da SDT, do IICA, e 

particularmente à luz do estudo da gestão do território do Agreste de Alagoas por meio de sua 

Célula de Acompanhamento por um período de praticamente quatro anos, e ainda, de todo o 

trabalho de campo realizado por igual período com a obtenção de registros fotográficos, 

depoimentos, registros de reuniões no colegiado territorial e das suas câmaras temáticas; bem 

como, da participação em eventos de extensão promovidos no âmbito da gestão territorial é 

que se entende a complexidade do processo de descentralização do poder como requisito para 

o avanço da política territorial. 

 E também, neste quadro aponta-se a necessidade de fortalecimento e reestruturação 

dos pilares que podem manter de pé a política de desenvolvimento no meio rural através da 

abordagem territorial, em especial, a governança como elemento fundamental da gestão social 
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nos territórios. E que por sua vez, está diretamente ligada ao processo de empoderamento dos 

atores e na geração do capital social. Sem essa sustentação os avanços até agora pontualmente 

notificados pode cair por terra. Pois é necessária a manutenção das arenas de poder, dos 

campos de debate; por meio da institucionalização e reconhecimento da legitimidade do 

colegiado territorial. E ainda, é preciso criar as vias necessárias para que o colegiado não se 

torne uma ilha cercada de poderes que atravessam e garantem sucesso sem que ocorra um 

funcionamento de toda essa “maquina”, engrenagem tão relevante na atual conjuntura política 

do Brasil. 

 Diferente das experiências externas, o Brasil com seus Brasis é claramente uma 

realidade especial e particular por todos os motivos já conhecidos pela acadêmica e 

vivenciados pelos atores no território brasileiro. A academia tem neste contexto contribuições 

a oferecer, e os atores precisam vivenciar este processo de aprendizagem citada pelos 

mesmos, aprendizagem que certamente ocorrerá pela oferta de oportunidades de intervir, de 

tornar vivas as identidades, de uma trajetória de exercício, que tende a melhorar com o 

constante fazer.  

 Essa é uma preocupação externada nas publicações sobre essa temática, e concorda-se 

com Perico (2008), que a ausência de mecanismo de participação e articulação, dentre outros 

componentes, refletem de maneira direta de dispersão, o que reduz os impactos e incrementos 

limitando a governança. Comunga-se do posicionamento que esse modelo territorial implica 

de maneira efetiva na pressão por um novo cenário de gestão das políticas públicas, bem 

como em uma nova forma de se estabelecer a relação entre o Estado e a sociedade. 

 Tudo isso indica que há uma valorização dos atores locais, da gestão e do 

desenvolvimento proposto para além da dimensão meramente econômica. Assim, o 

depoimento a seguir ilustra que há em curso um processo de aprendizagem, e abre também 

questionamentos: Há processo de mudança? Em quais aspectos? 

“Melhorou alguma coisa. Ninguém pode ser tão cruel de dizer que não melhorou, 

tudo que aconteceu durante esses anos todinhos foi de conhecimento pra que a população 

pudesse buscar, pode não ter posto em pratica alguns, mas evoluiu.” (E.S)
69

. 
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  Entrevista realizada com o Presidente da COOPERAGRO, em  abril de 2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos de considerações finais, eis algumas reflexões derradeiras! 

Não bastam apenas insurreições ideológicas. Se as conjeturas não avançam para além 

do campo das ideias, poucos resultados se concretizam no espaço. É fundamental e valioso o 

arcabouço teórico que se constrói nas diversas áreas do conhecimento, tanto quanto os 

intensos debates que são consolidados nos âmbitos da academia e nas esferas de poder. Tudo 

isso representa um significativo avanço e importante contributo na enriquecedora trajetória da 

Ciência e do Conhecimento.  

Muitos autores têm realizado grandes esforços no sentido de melhor analisar a 

realidade e estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, por meio da ponte entre as das 

concepções teóricas e a realidade empírica. Estes esforços têm resultado nas proposições de 

alternativas com vistas a intensificar o processo de intermediação nas relações homem-

natureza e homem-sociedade. Tudo isso porque ao longo da história da humanidade a 

sociedade encontrou dificuldades em superar os problemas relativos às suas condições de 

vida, a superação das desigualdades e até mesmo na preocupação com as condições 

necessárias para sua subsistência. 

Pelos termos o estudo em tela tem como contribuições a análise da “realidade 

territorial”, e serve como proposição para a revisão, formulação e análise das ações que 

tenham como objetivo gerar melhores condições de vida para as comunidades e de maneira 

particular àquelas rurais brasileiras dentro da perspectiva territorial. 

O estudo guiou-se tendo como base a intenção de auxiliar no processo de construção 

do conhecimento científico na área da ciência geográfica, os mesmos foram desenvolvidos 

por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Procurou-se estabelecer a relação teoria-

prática através da concretização de trabalhos práticos. Desta maneira a intenção central foi 

avançar no processo de aproximação dos “fenômenos territoriais” e de suas transformações 

que repercutem no processo de organização do espaço. 

É possível afirmar que o trabalho proporcionou a concretização de um importante 

contato com diferentes realidades e dinâmicas do ponto de vista da diversidade das ações, da 

compreensão e do desenrolar da relação homem-sociedade, que, algumas vezes, se processa 

de forma intensa e em outras de maneira branda. Independente das diferentes formas que tal 

relação acontece no espaço, cabe ao pesquisador buscar analisar, discutir e interpretar. Tais 

atitudes são pertinentes ao papel da pesquisa geográfica. 
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A busca pela análise da realidade associada aos fundamentos teóricos e a adoção de 

uma prática metodológica, revelou a importância e o papel da contribuição para a ciência. 

Neste sentido, Santos (2009, p. 9) apresenta que é por meio da visão ideológica e da 

metodologia somada à compreensão do mundo que se conduz diferentes maneiras de 

interpretações. Ainda acrescenta que, “os documentos, sejam eles oficiais ou não, sejam eles 

cifras, não falam por si sós”.  Mais do que pesquisadores, há também neste cerne a 

responsabilidade pela direção das análises construídas, pela inovação e renovação no que diz 

respeito à abordagem, a metodologia e renovação dos temas investigados.   

A partir das considerações de Santos e sem a pretensão de esgotar o tema no espaço 

concedido à investigação, houve grande empenho na realização de reflexões, aqui 

apresentadas, que tiveram como propósito citar os elementos que subsidiam as discussões a 

respeito do processo de inovação no cenário brasileiro, introduzido por meios da conjectura 

das políticas de desenvolvimento territorial em áreas rurais. Procurou-se entender como este 

processo se organiza e de que forma está inserido em quadro de grande complexidade, e, 

claro, de grandes dificuldades. 

 O estudo revelou questões amplas e importantes, dentre as quais destacam o 

emergente debate do território que ganha centralidade da preocupação recente com o 

desenvolvimento, tanto no meio acadêmico quanto institucional.  

Nesta perspectiva o território é concebido não apenas como uma unidade viável para o 

planejamento, no entanto, é preciso entendê-lo a partir das contribuições que discutem o 

território como relevante categoria de análise da geografia, em que o mesmo é percebido pela 

sua grandeza. Logo, “o território tem a ver com a ação de um ator social, que pode ser uma 

instituição, um indivíduo ou uma coletividade” (HEIDRICH 2010, p. 27). É importante 

sublinhar que diante da recente formulação das questões relacionadas ao território e ao 

desenvolvimento no âmbito da abordagem territorial, o autor revela que a geografia tem 

situações muito promissoras, mesmo ao observar que o debate do território na geografia 

muitas vezes não se coaduna com a concepção do território sob o marco institucional, quanto 

mais para uma abordagem de intervenção. 

A questão do “desenvolvimento” elevou essa categoria como uma das mais 

desafiadoras enquanto referência na aplicação das políticas públicas. São diversos os 

parâmetros teórico-metodológicos que a analisam. A concepção keynesiana seria uma das 

principais referências do ponto de vista histórico, pois valora o papel estratégico do Estado 

enquanto aparelho institucional voltado ao desenvolvimento econômico e controle normativo 
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de algumas instâncias do mercado. Ainda mais importante o desenvolvimento como esteio 

para edificar a potencialidade da sociedade brasileira (FURTADO, 2000). 

Desenvolvimento enquanto elemento “qualitativo” é uma concepção universal, e suas 

variâncias, como teoria do desenvolvimento, desenvolvimento regional, e mais recentemente 

o desenvolvimento endógeno são trajetórias que compuseram as conjunturas econômicas e 

sociais no Brasil. 

Na mesma esteira, é a concepção de Sen (1992) em relação ao alcance da economia e 

seus resultados que não resultam em melhorias sociais. A abordagem do autor sobre a 

necessária relação entre economia e ética é o parâmetro que deve ser aprofundado na medida 

em que o domínio do auto-interesse, em si mesmo, não pode ser o aspecto dominante, mesmo 

que a lei maior do processo econômico – a eficiência – seja o motor da economia capitalista. 

Para esse ganhador do premio Nobel de economia de 1998, o desenvolvimento é o fim e o 

meio de processos oriundos da expansão das liberdades humanas (apud FAVARET0, 2006). 

A esta luz, o Brasil apresenta desigualdades sociais em função do distanciamento dos 

aspectos sociais e econômicos que foram, ao longo da história, se consolidando entre as 

regiões brasileiras e contribuíram na construção de um país com desigualdades sociais, que 

ainda estão presentes na atualidade. 

 Frente a essa realidade e a persistência de posturas que provocam o distanciamento 

entre as regiões e entre as pessoas, duelando com uma aparente harmonia na visão globalizada 

de mundo, a presente pesquisa detectou que problemas tão sólidos como os de desequilíbrios 

regionais não são solucionados facilmente numa ação “mágica”.  

As soluções que as esferas do poder público apresentam estão pautadas em políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento que, normalmente, acabam caindo na armadilha do 

desenvolvimento enquanto crescimento econômico, ou ainda, para servir de instrumento na 

disputa político-partidária, cuja apresentação de melhores indicadores econômicos e de certa 

forma sociais, significa maiores oportunidades para quem detém o poder político. 

O insistente fracasso das ações que foram apresentadas e implementadas como forma 

de solucionar o hiato social brasileiro é resultante da maneira como ocorreu o seu 

planejamento, ou mesmo a ausência de um planejamento eficaz e direcionado a situações 

reais. A forma de planejar apenas de cima para baixo, homogênea para diferentes realidades, é 

certamente uma das características mais marcantes do planejamento brasileiro. Paralelo a este 

formato, também registou-se que ao longo do tempo muitas ações tiveram caráter imediatista 

para solucionar problemas consolidados, ou em situação de emergência, resultante da 
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somatória de situações que poderiam ser evitadas por meio de intervenções ou/e por situações 

ocasionadas por acidentes, fenômenos da natureza e outros. 

A forma de intervenção estabelecida no Brasil sempre gerou contradições e 

descontentamento, visto que, é um processo de desencontros em que os recursos nem sempre 

chegam às comunidades mais carentes. Os investimentos e empreendimentos muitas vezes 

não funcionam ou não trazem retorno para a população, os recursos são “apropriados” por 

donos locais (estaduais e/ou municipais) e falta transparência na articulação entre o planejar e 

o agir. 

Todo este contexto presente na realidade brasileira ocasionou um estágio de 

conformação, por vezes interrompido por iniciativas de grupos mobilizados. No entanto, a 

partir dos anos de 1990, são estas iniciativas e o caminhar sem alcance real que servem como 

argumentos para desencadear mudanças referentes à formulação do planejamento e execução 

das políticas públicas no Brasil.  

 O Brasil e de modo especial, as áreas mais pobres do Nordeste, têm seus problemas 

intensificados com a Crise Fiscal do Estado, nos anos de 1980. Tal evidência aponta a 

necessidade de reorganização no papel da sociedade, numa perspectiva em que a mesma 

possa ser mais participativa e atuante, o que parece ser uma ruptura do modelo empregado até 

o momento, tem bases previstas na Constituição de 1988, onde está presente o princípio para a 

descentralização da formulação e intervenção em um contexto marcado pelas consequências 

do poder centralizado e das ações focalizadas. 

 Neste contexto, ocorre a valorização, em especial dos espaços rurais, áreas mais 

fragilizadas. Esta preocupação focalizada resultou na elaboração e execução de política com 

uma perspectiva de abrangência maior e direcionada, dentre as quais merece destaque o 

PRONAF. Consequentemente, a constituição dos Territórios Rurais e a composição dos 

Territórios da Cidadania recentemente. Todas elas têm na elaboração o componente social, 

que diferencia de outras políticas. São ações institucionais que, de certa forma repercutem 

seus resultados em médio e longo prazo e o acompanhamento, avaliação e análise devem 

configurar como processos fundamentais, face à possibilidade de contribuir na quebra da 

rigidez do modelo de concentração de renda brasileiro. 

 Há na formulação destas inciativas traços das políticas de desenvolvimento rural, 

também dentro da lógica da abordagem territorial implementada na Europa, especialmente, do 

Programa LEADER. É importante observar que as formulações priorizam a valorização do 

local, o conhecimento dos problemas locais e instigam a participação social como importante 

elemento.  
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 No novo ciclo do pensar e agir voltado para o desenvolvimento territorial é necessário 

validar os pilares de sustentação deste processo, como a capacidade de articulação entre os 

atores sociais por meio da governança, o posicionamento para tomar iniciativas através da 

formação de capital social e empoderamento dos atores; e também pela formação deste 

conjunto de elementos para conduzir, articular, discutir e solucionar problemas, animar e 

estabelecer articulações entre os atores sociais, as representações e as esferas de poder.  

 O processo de desenvolvimento na perspectiva territorial apresenta avanços na 

construção da complexa descentralização. Do conjunto das alterações mais recentes deste 

processo, estão à criação dos espaços para discussões e aproximação das instituições, 

associações e comunidades. Pondera-se, neste contexto, que as heranças deixadas pela política 

centralizadora intimidam e dificultam à participação social, situação que requer animação, 

estímulo e movimento. Desafio vivenciado na constituição e manutenção dos espaços de 

participação e em particular do Colegiado Territorial. 

Abordar estritamente a questão da institucionalidade dos espaços de participação 

social, por meio da consolidação do Colegiado Territorial traduzido como um campo de 

forças em que existe uma diversidade de interesses e conflitos, é entender as contradições e 

principalmente os contratempos de uma instância inicialmente verticalizada por um órgão 

federal, mas que completa quase uma década de atuação e de certa forma a “autonomia 

política” materializada na gestão social do território, esse é um forte ganho da sociedade civil 

organizada. 

Nesse aspecto, as dificuldades do processo de mobilização, a deficiência para garantir 

maior participação dos representantes “menos ativos” do território, estruturalmente, são 

problemas. Mas que podem ser sanáveis com o aperfeiçoamento dos mecanismos 

democráticos construídos pelo próprio colegiado. 

Entretanto, a maior preocupação estaria na efetivação do funcionamento do colegiado. 

Com regularidade e institucionalização, os problemas, como a rotatividade dos componentes, 

poderão ser superados ou diminuídos. Porém, a absoluta dependência dos recursos de uma 

única fonte cria uma fragilidade operacional que, aliada aos parcos conhecimentos técnicos 

aplicados em projetos, tornam um dos maiores problemas atuais do Colegiado Territorial, 

particularmente do Agreste de Alagoas, no que se refere à gestão social. 

O que se observa em uma análise conjuntural é a configuração de um quadro 

denominado de “participação descendente” dos atores na referida institucionalidade, face à 

frágil agregação de elementos que possam ajudar para a consolidação definitiva do Colegiado 

Territorial, principalmente nos anos de 2012 e início de 2013. Neste período, a indiferença em 
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relação a sua institucionalização, a falta de constituição “real” de um regimento interno e o 

afastamento do assessor técnico enfraqueceram o colegiado e gerou uma situação crítica e de 

descredito entre os representantes que constituem o colegiado, somado as “velhas questões” 

do território, como as demandas não concluídas, desmotivações individuais e omissão 

institucional, principalmente por parte do Estado e das instituições oficiais financeiras 

responsáveis pela liberação dos recursos, que infelizmente persistem no território agrestino 

alagoano. 

Apesar dessas questões, a abordagem é que os ciclos da gestão social estão abertos e 

podem ser melhorados, onde conhecimento e preparo técnico serão uma das 

condicionalidades fundamentais como visão de futuro, até porque o Colegiado do Agreste de 

Alagoas tem um grande patrimônio que foi construído nesses anos: a capacidade de encarar os 

reveses da institucionalidade e a excelente capacidade política de seus atores sociais, mesmo 

que existam assimetrias de participação e de preparação política. Agregando-se a consciência 

da importância do princípio da participação social e da governança coletiva na esfera 

consultiva e principalmente na esfera deliberativa  como foco de democratização das ações. 

 Um aspecto relevante é a importância do papel dos atores, visto que acumulam grande 

conhecimento da realidade e podem indicar as melhores alternativas para superação dos 

problemas. No entanto, muitas vezes, estes atores não participam de forma ativa da política 

proposta, isto porque estavam adaptados às heranças das interferências no formato de “cima 

para baixo”. É preciso animação e formação do capital social para alavancar o Colegiado 

Territorial como campo de forças, arenas, mecanismo da participação e exercício do poder 

pela sociedade civil.  

As novas possibilidades inseridas no cotidiano das comunidades rurais geraram 

diferentes visões que vão desde a frustração dos que possuem maiores expectativas relativas 

ao retorno no formato de ações dentro do território, até a visão mais otimista dos 

representantes e grupos que acreditam que houve um avanço na forma de pensar e executar as 

políticas públicas. 

Por meio da relação estabelecida entre teoria e prática via trabalho de campo, visitas às 

comunidades e instituições que participaram de forma direta ou indireta no processo de 

constituição da política de desenvolvimento territorial, bem como da realização de entrevistas 

com diversos atores sociais, a aplicação de questionários por amostragem aleatória; as 

impressões e resultados desta pesquisa revelaram que os pilares da referida política estão em 

processo de construção e sem as bases citadas de sustentação os avanços até aqui 
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conquistados podem ser paralisados. O que representaria um retrocesso em toda a trajetória 

construída. 

No contexto da política de desenvolvimento territorial adotada para as áreas rurais do 

Brasil é possível traçar limites, de maneira particular no que se refere à gestão social nos 

territórios rurais, como: 

 Ausência de recursos que dificulta o funcionamento do colegiado territorial; 

 A concentração do poder que não facilita a constituição da governança; 

 O desânimo, enfraquecedor das discussões e proposição de alternativas para 

dinamização do território; 

 A falta de assessor técnico e/ou equipe que dificulta a elaboração de propostas e 

projetos; 

 A inexistência de uma educação/formação direcionada ao contexto do rural que 

enfraquece a capacidade de gerir os problemas e demandas neste espaço; 

 A desarticulação como quebra o diálogo, impedindo a troca de experiência e 

enfraquecendo as relações dentro do território; 

 A falta de reuniões do colegiado territorial que provoca o descredito e desmotivação 

dos representantes; 

 A ausência do poder municipal, estadual e federal no Colegiado Territorial que impede 

o avanço da elaboração e execução das propostas; 

 A alta rotatividade dos membros do colegiado atrasa e dificulta o avanço das 

discussões; 

 A concentração de representantes por municípios, que não valida as demandas do 

território como um todo; 

 As ações individuais não contemplam as urgências políticas, sociais e econômicas do 

território; 

 O não reconhecimento de todas as identidades presentes no território inviabiliza a 

pensamento e a ação coletiva. 

Este processo também passa por sinais contraditórios que definem as seguintes 

possibilidades: 

 Avançar no processo de descentralização das políticas públicas; 

 Dinamizar os espaços de participação social, por meio da institucionalização dos 

colegiados territoriais; 

 Formar o capital social, por meio da geração e confiança entre as pessoas; 
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 Fortalecer a governança estabelecendo o equilíbrio e coerência no conflito de 

interesses e forças; 

 Planejar de forma descentralizada, tendo em vista a proposição de políticas de caráter 

universal; 

 Valorizar e dinamizar as áreas rurais, em especial do Nordeste Brasileiro por meio do 

incentivo e implementação de ações no espaço rural; 

 Fortalecer a gestão social por meio da animação, equilíbrio e autonomia do colegiado 

territorial; 

 Promover a articulação e diálogo entre as representações e as esferas de poder; 

 Valorizar e fortalecer as identidades do território, resgatando os traços comuns e mais 

importantes dentro do território; 

 Gerar o conhecimento dentro do colegiado com a discussão de temas como políticas 

públicas, força locais, desafios e gestão; 

 Selecionar as demandas e propor alternativas que atendam a dimensão territorial. 

 

 Eis, nesta encruzilhada, algumas das possibilidades e limites da gestão social, no 

contexto marcado por um quadro de pobreza e do hiato social registrado nas áreas rurais do 

Brasil. 

Contudo as iniciativas são visualizadas pelos membros do Colegiado Territorial do 

Agreste de Alagoas como um caminho para o enfrentamento dos problemas estruturais locais, 

como o clientelismo, a baixa renda e outros. De modo geral, é possível afirmar que o grau de 

interferência positiva ou negativa representa uma alternativa de desenvolvimento ou, no 

mínimo, de melhoria das condições de vida.  

Toda a análise indica que há um processo em aberto, que se esbarra na dificuldade de 

gerar o capital social, fortalecer as representações de base territorial, promover a governança e 

assegurar a gestão social. Mesmo que o modelo de gestão apresentado pelo MDA/SDT 

contemple a descentralização e estimule a participação, a reflexão acerca da sua 

funcionalidade e alcance é bastante interessante, parece óbvio que este funcionamento como 

proposto resultará em ações positivas e relevantes. No entanto, as experiências não revelam 

que o ciclo de retroalimentação esteja ocorrendo em sua totalidade ou numa mesma 

intensidade, fato que compromete os resultados esperados.  

Avaliando amplamente é possível afirmar que este funcionamento vem ocorrendo em 

ritmos diferentes nos vários territórios do Brasil. Nisso está uma das fragilidades da gestão 
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social dos territórios rurais, manter esse processo de retroalimentação frente às dificuldades 

que surgem no contexto de cada realidade em diferentes territórios. 

No entanto, mesmo sem o alcance do modelo e ritmo esperado, não se pode negar que 

as políticas públicas, hoje no Brasil, vêm passando por reformulações, principalmente aquelas 

direcionadas para as áreas rurais que apresentam sinais de estagnação e que exigem mudanças 

capazes de promover um desenvolvimento nas atuais condições da economia capitalista e na 

tentativa de amenizar os desequilíbrios regionais. 

Constata-se que mesmo com as iniciativas em curso, voltadas para a promoção do 

desenvolvimento, ainda são significativas as disparidades sociais e as baixas condições de 

vida em que muitas pessoas vivem no Brasil, de modo especial da região Nordeste. 

Desta forma, o que se esperar para o futuro? Esse é certamente um dos 

questionamentos mais complexos para ser respondido, porque não há caminhos ou fórmulas 

para assegurar um futuro promissor relativo ao desenvolvimento, especialmente no meio 

rural, pois todo o esforço em buscar recorte ao longo da história para elucidar a força e 

importância deste espaço não foi possível para mostrar que em um dado momento o mesmo 

contemplou as necessidades e alcançou o seu ápice. 

A concepção do desenvolvimento rural encontra-se em constante construção, a sua 

abordagem recebe direcionamentos também diversos. Nesta lógica, acredita-se que entendê-lo 

em sua complexidade é também relacioná-lo dentro de diferentes contextos. Para o momento 

registra-se uma abordagem com o objetivo de contemplar as dimensões sociais, econômicas e 

políticas. Tal conteúdo está presente na abordagem territorial. 

Há uma renovação em termos de escala, em que a escala territorial se apresenta como 

mais indicada, por não estar a princípio restrita aos limites físicos. O enfoque é agrupar 

forças, identidades, contradições que de forma articulada fortaleça o território. 

O processo encontra-se em aberto, as expectativas são contemplar os aspectos social, 

econômico, ecológico e político. Isso abrange a valorização do espaço rural, aliado às 

medidas para preservação e melhoria do ambiente natural, alternativas de melhorias no padrão 

de vida e renovação das forças e dos conhecimentos existentes no território. 

É importante reforçar que, nesse processo, faz-se necessária uma interação de atores 

políticos e diferentes setores sociais, tais como: o governo federal e os governos estaduais, 

órgãos não-governamentais e a comunidade mobilizada pela melhoria das condições de vida.  

Os estudos da realidade são fundamentais para entender a diversidade social, 

econômica, ambiental e cultural, quando tem como ferramenta analítica os processos e os 
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impactos das políticas de desenvolvimento territorial voltado para o mundo rural mais pobre, 

particularmente do rural nordestino. 

O rural passou por modificações no mundo e no Brasil, a forma de direcionar o 

planejamento também sofreu alterações e a formulação de alternativas ainda é um desafio 

presente e futuro. Não há como reconstruir as estruturas, como fato relevante tem-se: a 

história, a identidade e principalmente o conhecimento dos atores, que são os autores da sua 

própria história e podem também ser os atores e autores da história comum do território, com 

estas reflexões e ações o desenvolvimento territorial rural não seria apenas uma promessa. 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – NPGEO 

 

Roteiro de Entrevista 

 
COM O ASSESSOR TÉCNICO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DO AGRESTE 

DE ALAGOAS – 

Ponto para Conversa/Entrevista: 

1. Identificação 

2. Função 

3. Atividades que Desenvolve e período 

4. A trajetória do Território 

5. Sua trajetória como articulador no Território 

6. Traçar um Perfil do Território do Agreste de Alagoas: 

- Tamanho 

- Características Físicas, sociais, políticas e econômicas. 

7. Fazer um histórico com os principais momentos de consolidação do território do Agreste de 

Alagoas. 

8. Principais momentos e conflitos vivenciados no Território. 

9. A importância do colegiado no Território. 

10. Como ocorreu o processo de consolidação do colegiado. 

11. Poder e participação dos municípios/entidades/grupos dentro do colegiado. 

12. Relações de poder (das decisões- reivindicações dentro do colegiado) 

13. Mecanismos de participação no colegiado (deliberação e decisão) 

- As pessoas estão preparadas para participar? 

- Há necessidade de estimular, qualificar a participação? 

- Apontar o papel e as contribuições e o funcionamento das câmaras temática. 

- Existem parcerias/instituições que acompanham. Realizam ações no território. 

14. Construir uma retrospectiva do território a partir da política territorial apontando os: - 

Principais avanços do território 

- Principais desafios. 

16. Sobre as relações entre o MDA – MDA Alagoas – E os demais territórios de Alagoas e do 

Brasil. 

17. Avaliação sobre o processo de seleção das demandas, elaboração e aprovação e execução 

dos projetos e ações no Território. 

18. Comentar a presença da Célula de Acompanhamento e também avaliar. 

19. Sua avaliação sobre a politica de desenvolvimento territorial em relação aos benefícios 

(positivos e negativos). Há mudanças visíveis? Os dados afirmam que ocorreu melhoria na 

redução da pobreza, no envolvimento das pessoas esta realidade se aplica ao Território do 

Agreste de Alagoas? 

20.  Sugestões e proposições (dentro desta proposta de desenvolvimento) e Perspectivas para 

o futuro. (Capacidade de governança/autonomia/constituição de capital social?) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – NPGEO 

 

Roteiro de Entrevista 
COM MEMBROS DO COLEGIADO DO TERRITÓRIO DO AGRESTE DE 

ALAGOAS 

Ponto para Conversa/Entrevista: 

1. Identificação 

2. Função 

3. Representação 

4. Atividades que Desenvolve e período 

5. De que maneira foi iniciada  sua participação no colegiado 

6. Acompanhou a trajetória do Território 

7. Sua trajetória pessoal no Território 

8. Traçar um Perfil do Território do Agreste de Alagoas: 

7. Fazer um histórico com os principais momentos de consolidação do território do Agreste de 

Alagoas. 

8. Principais momentos e conflitos vivenciados no Território. 

9. Para você qual é a importância da constituição do Território? 

10. Para você qual é o papel do colegiado? 

11. Como ocorreu o processo de consolidação do colegiado e qual e como é a sua participação 

no colegiado? 

12. Na sua compreensão como ocorre a constituição de poder e participação dos 

municípios/entidades/grupos dentro do colegiado. 

13. Você se sente respeitado e o grupo que você representa também e ouvido e respeitado nas 

disputas de poder (das decisões- reivindicações dentro do colegiado) 

14. Quais são os mecanismos/meios de participação existentes no colegiado (deliberação e 

decisão) 

- Você se sente seguro e preparado para participar, tomar decisões e fazer reivindicações para/ 

em nome do território? 

- Para você é necessário estimular, qualificar a participação? 

- O grupo/instituição que você representa conhece e acompanha o seu posicionamento e 

informes das discussões e decisões no colegiado? 
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- Você participa de câmara temática? Caso positivo explicar como é o funcionamento desta 

câmara e de que forma acontece sua participação e qual é o objetivo e metas da câmara? 

15. Construir uma retrospectiva do território a partir da política territorial apontando os: - 

Principais avanços do território 

- Principais desafios. 

16. Sobre as relações entre o MDA – MDA Alagoas – E os demais territórios de Alagoas e do 

Brasil. – Registra sua participação em eventos no território e fora do território ou eventos 

nacionais e outros. 

17. Como você avalia os projetos e ações do Território. 

18. Você tem conhecimento da presença da Célula de Acompanhamento? Como você avalia 

esta iniciativa? 

19. Sua avaliação sobre a politica de desenvolvimento territorial em relação aos benefícios 

(positivos e negativos). Há mudanças visíveis? Os dados afirmam que ocorreu melhoria na 

redução da pobreza, no envolvimento das pessoas esta realidade se aplica ao Território do 

Agreste de Alagoas? 

20.  Sugestões e proposições (dentro desta proposta de desenvolvimento) e Perspectivas para 

o futuro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA – UL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA -DIRETOR - Dr. DAVID MARQUES 

ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste 

05 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

ROTEIRO: 

 

1. Apresentação 

2. Breve histórico/contexto sobre a Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo 

Sudoeste - ESDIME. 

3. As principais atividades e atuações da ESDIME. 

3.1. Projetos e ou programas em atividade e execução. 

4. Os desafios/problemas enfrentados ao longo da sua trajetória. (Visto que a mesma foi 

criada desde 1989) 

5. Anseios/perpectivas em relação as áreas rurais. 

6. Os principais avanços alcançados no que diz respeito ao desenvolvimento rural. 

7. Politícas voltadas ao desenvolvimento rural. 

8. Como ocorre o processo de inserção da mulher e dos jovens no contexto do 

dsenvolvimento rural. (Já observei que a ESDIME tem ações neste sentido) 

8.1.Eventos promovidos (Caracterização/público envolvido/resultados) 

9. Parcerias e Fontes Financiadoras 

9.1. Principais parceiros 

9.2. Principais fontes de recursos financeiros  

9.3. Mecanismos de acesso a recursos (metodologias/ maneiras) 

9.4. Relações com outras instituições/ associações (ANIMAR) (Observei que há uma 

ligação/relação com a ANIMAR) 

9.5. Relações com o ESTADO. 

9.6. A Relação com outras experiências voltadas para o Desenvolvimento Rural em 

Portugal e fora do país. 

10. Democracia Participativa/Associativismo (Vejo também que tem atividades neste sentido) 

10.1. Governança 

10.2. De que maneira procura (ESDIME) promover a participação o envolvimento das 

pessoas. 

11. Como ou se ocorre a discussão ou ações no que diz respeito das questões sobre o Meio 

ambiente e Sustentabilidade 

12. Expectativas em relação ao futuro. 
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UNIVERSIDADE DE LISBOA – UL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DIRETOR - Dr. JOAQUIM AMADO  - TERRAS DENTRO 

13 DE DEZEMBRO DE 2011 

 

ROTEIRO: 

 

1. Apresentação 

2. Breve histórico/contexto sobre a Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento 

Integrado. 

3. As principais atividades e atuações da Terras Dentro. 

3.1. Projetos e ou programas em atividade e execução. 

4. Os desafios/problemas enfrentados ao longo da sua trajetória. (Visto que a mesma foi 

criada em 1991) 

5. Anseios/perpectivas em relação as áreas rurais. 

6. Os principais avanços alcançados no que diz respeito ao desenvolvimento rural. 

7. Politícas voltadas ao desenvolvimento rural. 

8. Como ocorre o processo de inserção da mulher e dos jovens no contexto do 

dsenvolvimento rural. (Já observei que a TERRAS DENTRO tem ações neste sentido) 

8.1.Eventos promovidos (Caracterização/público envolvido/resultados) 

9. Parcerias e Fontes Financiadoras 

9.1. Principais parceiros 

9.2. Principais fontes de recursos financeiros  

9.3. Mecanismos de acesso a recursos (metodologias/ maneiras) 

9.4. Relações com outras instituições/ associações (ANIMAR) (Observei que há uma 

ligação/relação com a ANIMAR) 

9.5. Relações com o ESTADO. 

9.6. A Relação com outras experiências voltadas para o Desenvolvimento Rural em 

Portugal e fora do país. 

10. Democracia Participativa/Associativismo (Vejo também que tem atividades neste sentido) 

10.1. Governança 

10.2. De que maneira procura (A TERRAS DENTRO) promover a participação o 

envolvimento das pessoas. 
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11. Como ou se ocorre a discussão ou ações no que diz respeisto as questões sobre o Meio 

ambiente e Sustentabilidade 

12. Expectativas em relação ao futuro. 
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UNIVERSIDADE DE LISBOA – UL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

REGISTRO DE VISITA DE CAMPO A ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA 

FERNANDO BARROS LEAL – TORRES VEDRAS - PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Visita de Campo a Escola Agrícola Fernando Barro em Torres Vedra - PT 

       Fonte: Fernanda Alcantara/janeiro de 2012. 
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  Estrutura da Fecularia em Arapiraca -AL 

  Fonte: Fernanda Alcantara 
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ANEXOS 
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Questionário  

 Relatório: Capacidades Institucionais  
 

 

Identificação 

 

Q1_P1: Entrevistador  

Informe o nome do entrevistador  

 

 

 

Q1_P2: Data de aplicação do questionário:  

Informe a data  

 

 

 

Q1_P3: UF  

Informe a UF do município do(s) respondente(s)  

 

 

 

Q1_P4: Município  

Informe o município do(s) respondente(s)  

 

 

 

Q1_P5: Território  

Informe o território  

 

 

 

Q1_P6: Entrevistado(s)  

Informe o nome do(s) entrevistado(s) / Cargo(s) que ocupa(ão)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I  

 

Q1_P8: Quais Conselhos e/ou Consórcios Público estão atuando no Município?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Não existe conselho constituído  

(  ) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS)  

(  ) Conselho de Meio Ambiente  

(  ) Conselho de Segurança Alimentar  

(  ) Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD)  

(  ) Conselho de Saúde  

(  ) Conselho da criança e adolescentes  

 

Outro  
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Q1_P9: Avalie o nível de controle realizado pelos Conselhos Municipais na aplicação dos investimentos 

públicos  
 

Avalie utilizando a escala abaixo  

 

Não há controle – 1    2    3    4    5 –  Há muito controle 

 
 

 

 

Q1_P10: Quais segmentos sociais realizam ações de apoio às áreas rurais do município?  

Escolha as alternativas que se aplicam  
 

(  ) Associações de agricultores familiares  

(  ) Cooperativa de produtores  

(  ) Cooperativa de técnicos  

(  ) Comunidades indígenas  

(  ) Grupos de mulheres  

(  ) Grupos de jovens  

(  ) Comunidades quilombolas  

(  ) Associação de assentados da reforma agrária  

(  ) Movimentos Sociais pela reforma agrária  

(  ) Grupos Religiosos  

(  ) Sindicatos  

 

Outro 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Q1_P11: Os investimentos municipais de estímulo ao desenvovimento são orientados por cadeias produtivas?  
 

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Q1_P12: Existem acordos de venda da produção entre os produtores do município e organizações para  

comercialização?  

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Q1_P13: Quantas instituições de prestação de serviços tecnológicos (para apoio e melhoria das atividades 

produtivas) existem no município?  

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Nenhum  

(  ) de 1 a 3  

(  ) de 4 a 6  

(  ) de 7 a 9  

(  ) Acima de 10  

 

Q1_P14: Quem disponibiliza informações comerciais e de mercado no município?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Informações fornecidas pela prefeitura  

(  ) Informações fornecidas por órgãos de assistência técnica  

(  ) Sistema de informação digital  

(  ) Internet  

( ) Não possui nenhum tipo de serviço de informação  

 

Outro  
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Q1_P15: Quais os meios de divulgação das informações comerciais e de mercado no munícipio?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Mídia de Massa (rádio e televisão)  

(  ) Mídia focal (jornais, boletim informativo, revista especializada, etc.)  

(  ) Internet (e-mail, sites, etc)  

 

Outro  
 

 

 

Q1_P16: A prefeitura possui cadastro de imóveis rurais?  

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Q1_P17: Nos últimos dois anos quais das seguintes normas foram expedidas pela prefeitura com o propósito de 

garantir a conservação dos recursos naturais do município:  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Nenhum tipo de medida foi tomada  

(  ) Ordenamento do uso do solo  

(  ) Regulamentos para o uso de produtos perigosos  

(  ) Regulamento para o manejo de resíduos  

(  ) Instruções para o monitoramento e avaliação do patrimônio ambiental  

(  ) Normas para avaliação do impacto ambiental de atividades produtivas  

 

Outro  
 

 

 

Parte II 

 

Q1_P18: Existem mapas das áreas degradadas e de risco de degradação no município?  

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Q1_P19: Quais os mecanismos de negociação e resolução de conflitos são adotados pela sociedade civil, no 

município?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Recorre-se a membros da comunidade  

(  ) Recorre-se a autoridades municipais  

(  ) Recorre-se a juízes  

(  ) Recorre-se a conselhos comunitários  

(  ) Recorre-se às delegacias do MDA  

Outro  
 

 

 

Q1_P20: Quantos protestos ou manifestações sociais ocorreram durante o último ano?  

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Nenhum  

(  ) de 1 a 3  

(  ) de 4 a 6  

(  ) de 7 a 9  

(  ) Acima de 10   
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Q1_P21: Indique as estruturas existentes para as atividades culturais no município:  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Casa de Cultura  

(  ) Teatros  

(  ) Salões de festas  

(  ) Parques  

(  ) Cinema  

 

Outro  
 

 

Q1_P22: O município possui Secretaria de Desenvolvimento Rural, ou similar?  
 

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Q1_P23: A Secretaria de Desenvolvimento Rural, ou similar, possui quadro de técnicos permanente?  

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

Q1_P24: Quais funções são desempenhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, ou similar?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Elaboração de diagnósticos  

(  ) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural  

(  ) Formulação de projetos  

(  ) Assistência técnica a produtores  

(  ) Coordenação com instituições federais e estaduais  

(  ) Nenhuma das anteriores  

 

Outro  
 

 

Q1_P25: Quais tipos de projetos de iniciativa comunitária ou de produtores são desenvolvidos no município, 

sem apoio de governos?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Projetos sociais  

(  ) Iniciativas em projetos produtivos  

(  ) Projetos culturais  

(  ) Iniciativas em projetos ambientais  

(  ) Projetos turisticos  

(  ) Nenhuma das anteriores  

 

Outro  
 

 

Q1_P26: Havendo parceria entre organizações de produtores e prefeitura municipal, esta ocorre com qual 

finalidade?  

Escolha as alternativas que se aplicam  

 

(  ) Desenvolvimento de projetos produtivos  

(  ) Desenvolvimento de projetos de infra-estrutura  

(  ) Desenvolvimento de projetos sociais  

(  ) Desenvolvimento de atividades culturais  

(  ) Desenvolvimento de projetos de proteção ambiental  

(  ) Nenhuma das anteriores   
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Q1_P27: Há neste município Secretaria Municipal de Planejamento?  
 

Escolha apenas uma das alternativas  

 

(  ) Sim  

(  ) Não  
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Questionário  

Relatório:Identidade Territorial 
 

 

Identificação 

 

Q2_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Q2_P2: Data de aplicação do questionário 

Informe a data 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Q2_P3: UF 

Informe a UF do município do respondente 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Q2_P4: Município 

Informe o município do respondente 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Q2_P5: Território 

Informe o território 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Q2_P6: Nome do entrevistado 

Informe o nome do entrevistado 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Q2_P7: Que organização ou entidade representa 

Informe a organização 

_____________________________________________________________________ 

 

Parte I 

 

Q2_P8: Em relação a definição dos limites do território, que importância teve cada um dos seguintes aspectos 

 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

             

         

                   Nenhuma importância – 1    2    3    4     5 - Muito Importante        Não sabe
    

Recursos naturais (ecossistemas, biomas, fenômenos 

naturais e respectivas extensões geográficas) 

  

A agricultura familiar   

As atividades econômicas da região   

A pobreza, a marginalidade ou os problemas sociais   

A existência de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Os processos de colonização/ocupação   

Os movimentos sociais e/ou políticos   
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Q2_P9: Na gestão do território, como é avaliada a participação das seguintes instituições: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

 
                                  Nenhuma importância – 1      2      3     4       5 - Muito Importante        Não sabe 
 

Organizações ambientais   

Organizações de agricultores familiares   

Organizações de produtores   

Organizações sociais e comunitárias   

Organizações de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Movimentos sociais e/ou políticos   

Organizações Públicas   

 

Q2_P10: Quanto a visão de futuro do território, como você avalia a importância dos seguintes aspectos: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

              
             Nenhuma importância – 1     2      3      4       5 - Muito Importante        Não sabe 

              

Recursos naturais (ecossistemas, biomas, fenômenos 

naturais e respectivas extensões geográficas) 

  

A agricultura familiar   

A atividade econômica da região   

A pobreza, a marginalidade ou os problemas sociais   

A existência de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Os processos de colonização/ocupação   

Os movimentos sociais e/ou políticos   

 

Q2_P11: Na definição das metas e objetivos de desenvolvimento propostos pelo território, qual a importância 

dos seguintes aspectos: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

 
                Nenhuma importância – 1      2      3      4       5 - Muito Importante        Não sabe 

              

Recursos naturais (ecossistemas, biomas, fenômenos 

naturais e respectivas extensões geográficas) 

  

A agricultura familiar   

A atividade econômica da região   

A pobreza, a marginalidade ou os problemas sociais   

A existência de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Os processos de colonização/ocupação   

Os movimentos sociais e/ou políticos   

 

Parte II 

 

Q2_P12: Na definição das características marcantes do território, como é avaliada a importância dos seguintes 

aspectos: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

 
                Nenhuma importância – 1     2      3      4       5 - Muito Importante        Não sabe 

              

Recursos naturais (ecossistemas, biomas, fenômenos 

naturais e respectivas extensões geográficas) 

  

A agricultura familiar   

A atividade econômica da região   

A pobreza, a marginalidade ou os problemas sociais   

A existência de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Os processos de colonização/ocupação   

Os movimentos sociais e/ou políticos   
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Q2_P13: Que importância tem tido cada um dos segunites aspectos na história comum do território: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

 
                Nenhuma importância –  1     2      3     4      5 - Muito Importante        Não sabe 

              

Recursos naturais (ecossistemas, biomas, fenômenos 

naturais e respectivas extensões geográficas) 

  

A agricultura familiar   

A atividade econômica da região   

A pobreza, a marginalidade ou os problemas sociais   

A existência de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Os processos de colonização/ocupação   

Os movimentos sociais e/ou políticos   

 

 

Q2_P14: Que importância têm os seguintes aspectos, nos principais conflitos existentes no território: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

 
                Nenhuma importância –  1     2      3      4      5 - Muito Importante        Não sabe 

              

Recursos naturais (ecossistemas, biomas, fenômenos 

naturais e respectivas extensões geográficas) 

  

A agricultura familiar   

A atividade econômica da região   

A pobreza, a marginalidade ou os problemas sociais   

A existência de povos e/ou comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, etc) 

  

Os processos de colonização/ocupação   

Os movimentos sociais e/ou políticos   
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Questionário 

Relatório: Acompanhamento da Gestão dos Colegiados Territoriais 
 

 

Identificação 

 

 

Q3_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P2: Data da aplicação do questionário 

Informe a data 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P3: UF: 

Informe a UF do município do respondente 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P4: Município: 

Informe o município do respondente 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P5: Território: 

Informe o território 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P6: Nome do entrevistado: 

Informe o nome do entrevistado 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P7: Que organização ou entidade representa: 

Informe a organização 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Q3_P8: Há quanto tempo você faz parte do Colegiado Territorial? 

Exemplo: Há 2 anos e 4 meses 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Parte I 

 

Q3_P9: Existe um assessor técnico que apoie permanentemente a gestão do Colegiado? 

Escolha APENAS UMA das opções seguintes: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 
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Q3_P10: Se sim, há quanto tempo exerce a função de assessor técnico? 

Responder apenas se a resposta da questão Q3_P9 for SIM 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Q3_P11: No caso de não existir um assessor técnico, há algum outro técnico que apoie a ação do Colegiado? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Sim, um técnico do governo municipal 

(  ) Sim, um técnico do governo estadual 

(  ) Sim, um funcionário do governo federal 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

 

Q3_P12: De que forma se realiza a seleção e a eleição dos membros do Colegiado? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Convite pessoal 

(  ) Convocatória aberta para eleição de representantes 

(  ) Convite direto a organizações selecionadas 

(  ) Solicitação voluntária de participantes 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

 

Q3_P13: Você sabe qual a data de constituição do Colegiado? 

Escolha apenas uma alternativa 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

 

Q3_P14: Quantas reuniões formais o Colegiado realizou desde a sua constituição? 

Por favor escolha APENAS UMA alternativa 

 

(  ) Só se reuniu para a sua constituição 

(  ) Entre 2 e 5 

(  ) Entre 6 e 10 

(  ) Entre 11 e 20 

(  ) Mais de 20 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

 

Q3_P15: Com que frequência a plenária do Colegiado se reúne? 

Por favor escolha APENAS UMA alternativa 

 

(  ) Mensalmente 

(  ) A cada dois meses 

(  ) A cada três ou quatro meses 

(  ) A cada cinco ou seis meses 
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(  ) Com intervalos superiores a seis meses 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q3_P16: Como é avaliada a capacidade de decisão de cada um dos seguintes membros do colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo 

 
                              Nunca é tratado -  1      2      3     4       5 -  Muita alta        Não sabe         Não se aplica 
 

Representantes do governo federal    

Representantes do governo estadual    

Representantes do governo municipal    

Representantes dos agricultores familiares    

Representantes de movimentos sociais    

Representantes de comunidades tradicionais    

Representantes de associações e sindicatos    

Representantes de organizações não-governamentais    

Representantes de universidades    

Representantes de entidades colegiadas    

 

Q3_P17: Quais mecanismos de comunicação são utilizados pelo Colegiado para informar suas ações e decisões à 

comunidade? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Reuniões comunitárias 

(  ) Mídia de massa (rádio, televisão, carro de som, etc) 

(  ) Mídia focal (cartazes, faixas, folhetos, etc) 

(  ) Internet (e-mail, sites, etc) 

(  ) Comunicação pessoal (de boca em boca) 

(  ) Parceiros (governo) 

(  ) Parceiros (organizações da sociedade civil) 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

 

Q3_P18: Indique o ano de constituição do Colegiado? 

Informe o ano 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Parte II 

 

Q3_P19: Com que frequência cada um dos seguintes temas são tratados no Colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo 

 
                             Muita baixa -  1     2     3     4       5 - Sempre é tratado Não sabe         Não se aplica 
 

Desenvolvimento agropecuário    

Saúde    

Meio Ambiente    

Assuntos políticos    

Segurança    

Educação    

Justiça    

Infra-estrutura    

Cultura    

Lazer    

Planejamento    

Projetos    
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Controle Social    

Cidadania e inclusão social    

Gênero, raça e etnia    

Reforma agrária    

 

Q3_P20: Com que frequência os problemas a seguir prejudicam o desempenho do Colegiado? 

Avalie utilizando a escala abaixo 

 
                                        Prejudicam pouco -  1     2      3     4     5 - Prejudicam muito  Não sabe      Não se aplica 
 

Baixa participação dos produtores    

Baixa capacidade técnica para avaliação de projetos    

O colegiado não é escutado em outras instâncias    

O colegiado não representa os verdadeiros interesses 

do território 

   

Influência política    

Alta rotatividade dos membros    

Pouca participação dos gestores públicos    

 

 

Q3_P21: Qual o papel desempenhado pelo Colegiado na elaboração do diagnóstico territorial? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Participou na concepção e elaboração 

(  ) Participou das oficinas de discussão para sua formação 

(  ) Participou da revisão 

(  ) Não participou 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

Q3_P22: Foi elaborado algum documento que contenha uma visão de longo prazo do território (visão de futuro)? 

Escolha APENAS UMA das opções seguintes 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q3_P23: Qual o papel desempenhado pelo Colegiado na elaboração da visão de futuro do território? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Participou na concepção e elaboração 

(  ) Participou das oficinas de discussão para sua formação 

(  ) Participou da revisão 

(  ) Não participou 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

Q3_P24: Caso o território tenha o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentavel - PTDRS, qual foi o 

papel desempenhado pelo Colegiado Territorial na elaboração do mesmo? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Participou na concepção e elaboração 

(  ) Participou nas oficinas de discussão para sua formação 

(  ) Participou da revisão 

(  ) Não participou 

(  ) Não sabe 



 

252 

 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

Q3_P25: Indique quais dos seguintes mecanismos são utilizados para a tomada de decisões no Colegiado: 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Acordos por consenso 

(  ) Votação por maioria 

(  ) O Colegiado avalia, opina, mas não decide 

(  ) Cada membro do Colegiado defende seus próprios projetos e iniciativas 

(  ) Articulação entre grupos (blocos) de interesse 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

Q3_P26: Quais ações são desenvolvidas pelo Colegiado para a gestão dos projetos de desenvolvimento 

territorial? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Análise de viabilidade técnica 

(  ) Avaliação interna de mérito 

(  ) Priorização e seleção com base em critérios 

(  ) Disponibilização de especialistas nas áreas do projeto 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
 

 

Q3_P27: Em quais das seguintes áreas, os membros do colegiado receberam capacitação? 

Por favor escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Planejamento participativo 

(  ) Elaboração de projetos 

(  ) Organização 

(  ) Elaboração de planos de desenvolvimento 

(  ) Desenvolvimento territorial 

(  ) Planejamento estratégico 

( ) Controle social 

(  ) Monitoramento e avaliação 

(  ) Gestão de Conflitos 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro  
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Questionário 

Relatório: Índice de Condições de Vida - ICV 
 

 

Identificação 
 

Q4_P1: Código do Setor Censitário do IBGE: 

Por favor insira o código 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P2: UF 

Informe a UF 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P3: Município: 

Informe o município 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P4: Território: 

Informe o território 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P5: Número da família 

Por favor insira o número 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P6: Horário de início 

Por favor insira o horário de inicio da entrevista -  

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P7: i) Qual é o seu nome? 

Por favor insira o nome do entrevistado 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P8: ii) Sua idade? 

Por favor insira a idade do entrevistado 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P9: iii) Telefone: 

Por favor insira o telefone do entrevistado 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q4_P10: iv) Sexo da pessoa entrevistada 

(Sem perguntar, marque apenas uma resposta) 

 

(  ) 1. Masculino 

(  ) 2. Feminino 

 

 

 

Q4_P11: v) Você: (leia as opções e marque apenas uma resposta) 
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(  ) 1. Chefe da família 

(  ) 2. Esposa/ marido do(a) chefe da família 

(  ) 3. Filho(a) do(a) chefe da família 

(  ) 4. Outro membro da família 

(  ) 5. Não é membro da família 

 

Q4_P12: vi) Quantas pessoas fazem parte da família e moram neste estabelecimento/domicílio? 

Anote as quantidades. Se a resposta for nenhum, anote 0 (zero) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Q4_P13: vi.1) Quantas dessas pessoas trabalham apenas neste estabelecimento/domicílio? 

Anote as quantidades. Se a resposta for nenhum, anote 0 (zero) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Q4_P14: vi.2) Quantas dessas pessoas trabalham apenas fora do estabelecimento/domicílio? 

Anote as quantidades.Se a resposta for nenhum, anote 0 (zero) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Q4_P15: vi.3) Quantas dessas pessoas trabalham no estabelecimento/domicílio e também em outro local, 

permanente ou temporário? 

Anote as quantidades. Se a resposta for nenhum, anote 0 (zero) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Q4_P16: vii) Você tem alguma produção* no seu domicílio ou estabelecimento? 

Produção agropecuária - vegetal, animal, extrativista, pesqueira, florestal, aquicultura etc. 

 

1. Sim  0. Não 

 

 

 

Q4_P17: Responda: 

1. Sim     0. Não 

viii) Qual a área de sua produção? (Menos de 4 módulos Fiscais 

- ver no anexo B do manual - ou reservatórios de água de até 2 

Hectares?) 
 

 

ix) Quem trabalha nessa produção é principalmente a família?  

x) A renda da família vem da principalmente dessa produção?  

xi) É a família que administra o estabelecimento?  

xii) Tem até dois empregados permanentes?  

 

 

 

Q4_P18: xiii) Anote no quadro o tipo de estabelecimento 

1. Agricultura familiar  2. Produção não familiar 

 

 

 

Q4_P19: xiv) O que você produz no estabelecimento é... 

 

1. (   ) Somente para consumo 
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3. (   ) Para consumo e para vender 

2. (   )Somente para vender 

 

 

Primeira Instância 
 

 

Q4_P20: 1.1) Na sua opinião, em relação à quantidade de pessoas de sua família que está trabalhando* a 

situação está... 

No estabelecimento ou fora dele 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P21: 1.2) Em relação às características da mão de obra da família que está trabalhando, acha que a situação 

está...(idade, escolaridade, capacidade etc. no estabelecimento ou fora do estabelecimento) 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P22: 2) Como está a situação da área utilizada para a sua produção? 

(área - terra, lago, mangue, floresta, rio etc. tamanho e possibilidade de aproveitamento da área) 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P23: (Leia as opções e anote o código da resposta nos respectivos quadrados) 

 

1. Sim     0. Não 

3.a) Todos os membros da família maiores de 15 anos são 

alfabetizados? 

 

3.b) Todos os adultos completaram o ensino fundamental 

(Primeiro Grau)? 

 

 

Q4_P24: 3.c) Todas as crianças e adolescentes em idade escolar estão matriculados e frequentam regularmente a 

escola? 

Responda 

 

1. Sim  0. Não    9. Não se aplica 

 

 

Q4_P25: 3) Sobre a escolaridade dos membros da família, você acha que a situação está... 

Grau de escolaridade; o quanto os membros da família estudaram; se os que estudam frequentam normalmente a 

escola. 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

Q4_P26: 4.a) A casa da família tem... 

(Leia cada item e anote o código da resposta nos respectivos quadrados) 



 

256 

 

1. Sim     0. Não 

Energia elétrica?  

Água dentro ou próxima de casa?  

Banheiros dentro de casa?  

Fogão a gás?  

Geladeira?  

Telefone?  

Computador?  

 

 

Q4_P27: 4) O que você acha das condições de moradia da família? 

(anote o código da resposta no quadrado) 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

 

Q4_P28: 5.a) Você vende seus produtos para cooperativas ou por meio de associações? 

(anote o código da resposta no quadrado. NSA - Não Se Aplica - família não produz para vender ou produz 

apenas para o próprio consumo) 

1.Nunca 

2.Às vezes 

3. Sempre  

9. Não se Aplica 

 

Q4_P29: Leia cada item e anote o código da resposta no respectivo quadrado. NSA = Não Se Aplica: família não 

produz para vender, produz apenas para consumo próprio, não vende ou não compra insumos. 

  
               1. Mais para bom       0. Mais para ruim     9. Não se aplica 

5.b) Como avalia a atuação de intermediários/atravessadores?  

5.c) Como avalia as condições para ir até os mercados? 

(distancia, facilidades de deslocamento etc.) 

 

5.d) Como avalia as condições para a compra de insumos? 

(sementes, adubo, medicamento, rações, equipamentos.) 

 

5.e) Como avalia a venda de produtos?  

 

 

 

Q4_P30: 5) Na sua opinião, as condições de acesso aos mercados são... 

(anote o código da resposta no quadrado) 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

 

Q4_P31: 6.a) A família participa ou já participou de algum programa do Governo*? 

(por exemplo, PRONAF, Bolsa-Família e Outros federais, estaduais ou municipais) 

 

1. Sim  0. Não    9. Não se aplica 
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Q4_P32: 6) Sobre os programas do Governo, acha que as condições para conseguir participar são: 

Não leia a opção "NÃO SABE" 

 

1. Muito complicado(s) / (as) 

2.Complicadas 

3.Mais ou menos 

4.Simples 

5. Muito simples 

 

 

Q4_P33: 7.1) Sobre as condições para ter crédito/financiamento para a sua produção, acha que são... 

Formal ou informal, mesmo que não use linhas de credito 

 

1. Muito complicado(s) / (as) 

2.Complicadas 

3. Mais ou menos 

4.Simples 

5. Muito simples 

 

 

Q4_P34: 7.2) As condições para receber assistência técnica para a sua produção são... 

Mesmo que não use ou não necessite de assistência técnica 

 

1. Muito complicado(s) / (as) 

2.Complicadas 

3.Mais ou menos 

4.Simples 

5. Muito simples 

 

 

Q4_P35: 8) Como avalia a atuação de instituições e organizações em sua localidade? 

(Cooperativas, associações, sindicatos, grupos de troca de experiência, movimentos sociais) 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

 

Segunda Instância 
Q4_P36: 9) O que você acha da situação de renda de sua família? 

Quantidade de dinheiro que sobra para a família 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

 

Q4_P37: 10) Como está o resultado da produção levando em conta a quantidade de trabalho utilizada? 

Produtividade do trabalho: capacidade de produzir, quantidade e qualidade 

 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 
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Q4_P38: 11) Como está o resultado da produção levando em conta a área utilizada? 

(área - terra, lago, mangue, floresta, rio etc. tamanho e possibilidade de aproveirtamento da área) 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P39: 12) Você acha que sua produção é... 

(anote o código da resposta no quadrado) 

1. Nada variadas 

2.Pouco variadas 

3. Mais ou menos variadas 

4.Variadas 

5. Muito variadas  

 

Q4_P40: A renda ou os gastos em dinheiro de sua família vêm de... 

(anote o código da resposta no quadrado) 

 

       1. Sim       0. Não 

13.a) Produção agrícola / pecuária / pesqueira / extrativista própria  

13.b) Trabalho agrícola para terceiros (safrista, temporário etc.)  

13.c) Trabalho não-agrícola (serviços, comércio ou indústria)  

13.d) Artesanato / manufatura  

13.e) Turismo rural / ambiental / ecológico / aventura  

13.f) Processamento ou beneficiamento de produtos  

13.g) Aposentadoria ou pensão  

13.h) Programas de transferência de renda (Bolsa família etc.)  

13.i) Arrendamento de Áreas  

13.j) Remessas de familiares, amigos etc. (doações)  

13.l) Outras fontes de renda  

 

 

Q4_P41: 13) As fontes de renda ou ganhos em dinheiros em sua família são... 

1. Nada variadas 

2.Pouco variadas 

3. Mais ou menos variadas 

4.Variadas 

5. Muito variadas  

 

Q4_P42: 14) A conservação da(s) fonte(s) de água que abastece(m) seu estabelecimento está(ão)... 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P43: 15) A conservação da área de produção (solo, água etc.) no estabelecimento está... 

(Controle de erosão, cultivo em contornos, cobertura verde, correção do teor de matéria orgânica, da acidez e dos 

níveis de nutrientes /manejo de dejetos e poluição da água.) 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 
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Q4_P44: 16) A preservação da vegetação nativa, em seu estabelecimento está... 

Nativa: vegetação natura, excluindo a plantada; preservação: Manutenção em áreas de preservação permanente, 

áreas de reserva florestal etc. 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 
 

Terceira Instância 
 

Q4_P45: 17) As condições de alimentação de sua família estão... 

Quantidade e qualidade da alimentação 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P46: 18) As condições de saúde de sua família estão... 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as 

 

Q4_P47: 19) Os membros da família tiveram de sair do domicílio/estabelecimento para trabalhar fora? 

1. Todos 

2.Quase todos 

3.Boa parte 

4.Poucos 

5. Nenhum membro 

 

Q4_P48: 20) Você acha que a situação econômica de sua família nos últimos cinco anos... 

(Condições financeiras, de dinheiro) 

1. Piorou muito 

2.Piorou 

3.Não mudou 

4.Melhorou 

5. Melhorou muito  

 

Q4_P49: 21) Você acha que a situação ambiental do domicílio/estabelecimento nos últimos cinco anos... 

(Preservação das fontes de água, do solo, da vegetação, destino do lixo etc.) 

1. Piorou muito 

2.Piorou 

3.Não mudou 

4.Melhorou 

5. Melhorou muito  

 

Q4_P50: 22) A participação de sua família em organizações comunitárias está... 

(Ler: participa, por exemplo, de cooperativas, associações, igrejas, clubes, grupos etc) 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P51: 23) A participação política de sua família está... 

Ler: participa, por exemplo, de eleições, conselhos, sindicatos, assembleias, reuniões etc 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 
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3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

Q4_P52: 24) A participação de sua família em atividades culturais na localidade está... 

(Ler: participa, por exemplo, de grupos de danças ou de cantos, preservação de tradições etc) 

1. Péssimo (s/a/as)   

2.Ruim(s) 

3.Regular 

4.Bom(ns)/Boa(s) 

5. Ótimo (s/a/as) 

 

MUITO OBRIGADO (A)! 

Q4_P53: Horário de término 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Questionário:   

Índice de Capacidades Institucionais 
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
Q11_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador: 

__________________________________________________________________________________________ 

Q11_P2: Data de aplicação do questionário 

Informe a data: 

__________________________________________________________________________________________ 

Q11_P3: UF 

Informe a UF do município do(s) respondente(s). 

__________________________________________________________________________________________ 

Q11_P4: Município 

Informe o município do(s) respondente(s). 

__________________________________________________________________________________________ 

Q11_P5: Território 

_________________________________________________________________________________________ 

Q11_P6: Entrevistado(s) 

Informe o nome do(s) entrevistado(s) / Cargo(s) que ocupa: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

PARTE I - ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

Q11_P7: O município possui Secretaria de Meio-Ambiente (departamento, superintendência 

ou outros)? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P8: Existe neste município Secretaria Municipal de Planejamento (ou de administração)? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

Q11_P9: Existe neste município Secretaria Municipal de Agricultura ou de Desenvolvimento 

Rural- SMDR ou equivalente? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

Q11_P10: Existem técnicos na Secretaria Municipal de Agricultura ou equivalente? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 
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Q11_P11: Quais os locais que você considera existentes para as atividades culturais neste município? 

Escolha as alternativas que se aplicam: 

(  ) Casa de Cultura 

(  ) Teatro 

(  ) Salão de festa 

(  ) Parque 

(  ) Cinema 

(  ) Praça 

(  ) Clube social 

(  ) Não há locais 

(  ) Não Sabe 

Outro____________________________________________________ 

 

Q11_P12: Como é avaliado o nível de infraestrutura ligada à educação rural? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. 

1 (péssima) ; 2 (ruim) ; 3 (média) ; 4 (boa) ; 5 (ótima) ; 9 (não sabe); 99 (Não se aplica) 

 

 

Q11_P13: Como é avaliado o nível de infraestrutura ligada à saúde no meio rural? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. 

1 (péssima) ; 2 (ruim) ; 3 (média) ; 4 (boa) ; 5 (ótima) ; 9 (não sabe); 99 (Não se aplica) 

 

 

PARTE II – INSTRUMENTOS DE GESTÃO MUNICIPAL 

Respostas em complementaridade às últimas (Informações Documentais) ver Q1_P53 a Q11_P57. 

Q11_P14: Caso exista, o cadastro de imóveis rurais é utilizado? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se Aplica 

 

Q11_P15: Nos últimos dois anos, a prefeitura criou normas para garantir a conservação dos 

recursos naturais do município? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q11_P16: Caso existam, os mapas públicos das áreas degradadas e de risco de degradação no 

município são utilizados? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q11_P17: Caso exista, o plano diretor para o desenvolvimento do município é utilizado? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 
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Q11_P18: Caso exista, o zoneamento agroecológico do município é utilizado? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

( ) Não 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

PARTE III – CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Q11_P19: Quais segmentos sociais realizam ações de apoio às áreas rurais do município? 

Escolha as alternativas que se aplicam: 

(  ) Associações de agricultores familiares 

(  ) Cooperativa de produtores 

(  ) Cooperativa de técnicos 

(  ) Comunidades indígenas 

(  ) Grupos de mulheres 

(  ) Grupos de jovens 

(  ) Comunidades quilombolas 

(  ) Associação de assentados da reforma agrária 

(  ) Movimentos Sociais do campo 

(  ) Grupos Religiosos 

(  ) Sindicatos 

(  ) ONG 

(  ) Não sabe 

Outro____________________________________________________ 

 

Q11_P20: Os investimentos municipais de estímulo ao desenvolvimento são orientados por cadeias produtivas  

 (APLs, produtos, outros)? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P21: Existem acordos coletivos de venda da produção agrícola no município? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P22: Existe o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P23: No quadro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a meta de que 30% sejam de  

produtos da agricultura familiar é atingida? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

 

(  ) Sim 

(  ) Quase 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 
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Q11_P24: Quantas instituições de prestação de serviços tecnológicos (para apoio e melhoria 

das atividades produtivas) existem no município? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Nenhuma 

(  ) de 1 a 3 

(  ) de 4 a 6 

(  ) de 7 a 9 

(  ) Acima de 10 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P25: Com quais finalidades ocorrem as eventuais parcerias entre organizações de 

produtores e prefeitura municipal? 

Escolha as alternativas que se aplicam: 

 (  ) Desenvolvimento de projetos produtivos 

(  ) Desenvolvimento de projetos de infra-estrutura 

(  ) Desenvolvimento de projetos sociais 

(  ) Desenvolvimento de atividades culturais 

(  ) Desenvolvimento de projetos de proteção ambiental 

(  ) Não existe 

(  ) Não sabe 

Outro______________________________________________________________________ 

 

Q11_ P26. Neste município tem algum empreendimento de economia solidária? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe (se tem) 

(  ) Não sabe (o que é) 

 

Q11_P27: Avalie o quanto as associações existentes no município são ativas? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. 1 (péssima); 2 (ruim); 3 (média); 4 (boa); 5 (ótima). 9 (não 

sabe); 99 (Não se aplica). 

 

 

Q11_P28: Q1_P26: Avalie o quanto as cooperativas existentes no município são ativas? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. 1 (péssima); 2 (ruim); 3 (média); 4 (boa); 5 (ótima). 9 (não 

sabe); 99 (Não se aplica). 

 

 

Q11_P29: Existem feiras agroecológicas no município? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

PARTE IV – SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DISPONÍVEIS 

Q11_P30: Quais funções são desempenhadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, de 

Desenvolvimento Rural (ou similar)? 
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Escolha as alternativas que se aplicam: 

(  ) Acompanhamento de atividades (vacinas corte de terra ou outras ações). 

(  ) Elaboração de diagnósticos 

(  ) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural 

(  ) Formulação de projetos 

(  ) Assistência técnica a produtores 

(  ) Coordenação com instituições federais e estaduais 

(  ) Nenhuma das anteriores 

(  ) Não sabe 

Outro____________________________________________________ 

 

Q11_P31: Como você avalia o acesso e a qualidade dos serviços básicos existentes ao nível do 

municipio? Avalie utilizando a escala de 1 a 5: 

Péssima - 1 2 3 4 5 – Ótima. 

9 (Não sabe); 99 (Não se aplica) 

( ) saúde 

( ) educação 

( ) energia 

( ) cultura 

( ) outro_________________ 

( ) Não sabe 

 

Q11_P32: Se houver técnicos permanentes na Secretaria de Desenvolvimento Rural (agricultura), como você  

avalia as ações desses técnicos? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. 

Péssima - 1 2 3 4 5 – Ótima ; 9 (Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 

 

Q11_P33: Como você avalia a capacidade de implementação das politicas publicas para o meio rural? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. 

Péssima - 1 2 3 4 5 – Ótima ; 9 (Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 

 

Q11_P34: Quem disponibiliza informações comerciais e de mercado no município? 

Escolha as alternativas que se aplicam: 

(  ) Informações fornecidas pela prefeitura 

(  ) Informações fornecidas por órgãos de assistência técnica 

(  ) Informações fornecidas pelas Empresas, atravessadores ou comerciantes 

(  ) Informações fornecidas pelas ONGs ou igrejas 

(  ) Informações fornecidas pelas cooperativas ou associações ou sindicatos? 

(  ) Não possui nenhum tipo de serviço de informação 

(  ) Nenhum 

(  ) Não sabe 

Outro____________________________________________________ 

 

Q11_P35: Caso haja divulgação das informações comerciais e de mercado, quais são os meios da divulgação? 

Escolha as alternativas que se aplicam: 

(  ) Mídia de Massa (rádio e televisão) 

(  ) Mídia focal (jornais, boletim informativo, revista especializada, etc.) 

(  ) Internet (e-mail, sites, etc) 

(  ) Nas reuniões (STR, Emater, etc.) 

(  ) Telefone 

(  ) Não sabe 

Outro____________________________________________________ 

 

 



 

266 

 

Q11_P36: Quais são as ações concretas da câmara municipal (vereadores) para o 

desenvolvimento rural do município? 

Escolha as alternativas que se aplicam 

 

(  ) Elaboração de proposta 

(  ) Definição leis para o desenvolvimento rural 

(  ) Fiscalização das ações no meio rural 

(  ) Instauração de comissões de inquérito 

(  ) Nenhuma intervenção 

(  ) Não sabe 

Outro____________________________________________________ 

 

 

PARTE V – GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

Q11_P37: Como você avalia o funcionamento destes conselhos em seu município? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5.Péssimo – 1, 2, 3, 4 e 5 – Ótimo. 9 (Não sabe); 99 (Não se aplica) 

( ) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) 

( ) Conselho de Meio Ambiente 

( ) Conselho de Segurança Alimentar 

( ) Conselho de Saúde 

( ) Conselho da Criança e Adolescentes 

( ) Conselho de Educação 

( ) Conselho de Assistência Social 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q11_P38: O município participa de algum consorcio? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P39:No caso de existência do Conselho Municipal de Desenvolvimento RuralSustentável ou do Conselho 

de Segurança Alimentar, com que frequência os conselheiros se reúnem? 

Escolha as alternativas que se aplicam. 

(  ) Nunca se reúnem 

(  ) Apenas para discutir problemas urgentes 

(  ) Uma vez ao mês 

(  ) Uma vez a cada seis meses 

(  ) Somente para aprovar prestação de contas 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro____________________________________________________ 

 

Q11_40: No caso de existência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ou do Conselho 

deSegurança Alimentar, quais são as suas funções? 

Escolha as alternativas que se aplicam. 

(  ) Elaboração de diagnósticos 

(  ) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural 

(  ) Formulação de projetos 

(  ) Articulação com instituições federais e estaduais 

(  ) Controle Social – acompanhamento da execução de projetos 

(  ) Controle Social – acompanhamento da utilização dos recursos financeiros 

(  ) Nenhuma das anteriores 
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(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro____________________________________________________ 

 

Q11_P41: Quais são as principais dificuldades no funcionamento dos CMDRS, ou similar? 

Escolha as alternativas que se aplicam. 

 

(  ) Falta de competências 

(  ) Poder concentrado nas mãos dos representantes do poder público municipal 

(  ) Falta de participação da sociedade civil 

(  ) Falta de organização 

(  ) Falta de infraestrutura 

(  ) Orçamento próprio 

(  ) O conselho não é legítimo para os agricultores 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

(  ) Outros___________________________________________________ 

 

Q11_P42: Existe um plano de desenvolvimento rural no município? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

Q11_P43: Avalie a quantidade de pessoas que participam de mais de um Conselho? 

Escolha apenas uma das alternativas: 

(  ) Poucas 

(  ) Muitas 

(  ) A maioria 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Q11_P44: Avalie o nível de controle social realizado pelos Conselhos Municipais na aplicação 

dos investimentos públicos? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5.Não há controle – 1, 2, 3, 4 e 5 – há muito controle. 9 (Não 

sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 

 

 

PARTE VI – INICIATIVAS COMUNITÁRIAS 

 

Q11_P45: No último ano, qual foi a frequência de protestos ou manifestações sociais? 

Escolha apenas uma das alternativas 

 

(  ) Nenhuma 

(  ) Raramente 

(  ) De vez em quando 

(  ) Frequentemente 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q11_P46: Avalie como se pode ser qualificado a capacidade de mobilização da sociedade civil para o 

desenvolvimento rural? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. Péssimo – 1, 2, 3, 4 e 5 – Ótimo. 9 (Não sabe) ; 99 (Não se 

aplica) 
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Q11_P47: Exceto o espaço dos conselhos, com que frequência há reuniões entre o poder público municipal e as  

organizações da sociedade civil para tratar do desenvolvimento rural durante o ano? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(  ) Nenhuma 

(  ) Raramente 

(  ) De vez em quando 

(  ) Frequentemente 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P48: Quais tipos de projetos são desenvolvidos no município sem apoio de governos, seja de iniciativa 

comunitária ou de iniciativa dos produtores? 

Escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Projetos sociais 

(  ) Projetos produtivos 

(  ) Projetos culturais 

(  ) Projetos ambientais 

(  ) Projetos turísticos 

(  ) Não sabe 

(   ) Não se aplica (não tem projeto). 

Outro___________________________________________________ 

 

PARTE VII – GESTÃO DE CONFLITOS 

Q11_P49: Como você avalia o nível dos conflitos no município? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5.Não há nenhum conflito – 1, 2, 3, 4 e 5 – há muitos conflitos. 9 

(Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 

 

Q11_P50: Quais são os principais tipos de conflitos presentes no município? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5.Não há nenhum conflito – 1, 2, 3, 4 e 5 – há muitos conflitos. 

9 (Não sabe) ; 99 (Não se aplica) 

 

( ) Fundiário 

( ) Político partidário 

( ) Uso da terra 

( ) Ambientais 

( ) Exploração dos recursos minerais 

( ) Uso da água 

( ) Étnico 

( ) Não sabe 

Outros____________________________________________________ 

 

Q11_P51: A quem a Sociedade Civil recorre para a negociação e resolução de conflitos no município? 

Escolha as alternativas que se aplicam. 

 

(  ) Recorre-se aos membros da Comunidade 

(  ) Recorre-se às Autoridades Municipais 

(  ) Recorre-se à Justiça 

(  ) Recorre-se aos Conselhos Comunitários 

(  ) Recorre-se às Igrejas 

(  ) Recorre-se aos Sindicatos 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outros____________________________________________________ 
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Q11_P52: Como você avalia a capacidade dessas instituições em lidar com os conflitos? 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5. Não há capacidade – 1, 2, 3, 4 e 5 – há muito capacidade. 

9 (Não sabe); 99 (Não se aplica) 

(  ) Membros da Comunidade 

(  ) Autoridades Municipais 

(  ) Poder judiciário (a Justiça) 

(  ) Conselhos Comunitários 

(  ) Igrejas 

(  ) Sindicatos 

(  ) Não sabe 

Outros___________________________________________________ 

 

INFORMAÇÃO DOCUMENTAL PARA O INDICADOR: PARTE II INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO MUNICIPAL 

 

IMPORTANTE: 

Para o cálculo deste indicador do índice, a Célula deverá coletar esta 

informação a partir dos documentos que existam nas prefeituras municipais a respeito. 

Q11_P53: A prefeitura possui cadastro de imóveis rurais? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P54: Existem mapas públicos de áreas degradadas e de risco de degradação no 

município? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P55: Existe um plano diretor para o desenvolvimento do município? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q11_P56: Existe um zoneamento agroecológico do município? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 
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Questionário  

Índice de Gestão Social. 
 

 
 

 

Identificação 
Q12_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P2: Data de aplicação do questionário 

Informe a data 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P3: UF 

Informe a UF do município do respondente 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P4: Município 

Informe o município do respondente 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P5: Território 

Informe o território 

 

_____________________________________________________________________ 

Q12_P6: Nome do entrevistado 

Informe o nome do entrevistado 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P7: Que organização ou entidade representa 

Informe a organização 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P8: Há quanto tempo você participa do Colegiado Territorial? 

Exemplo: Há 2 anos e 4 meses 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P9: Quando foi a última reunião que você participou? 

Informe a data, caso não se recorde, informe uma data aproximada: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Parte I – Mobilização e Participação 
Q12_P10: Quando os membros do Colegiado são convocados para as reuniões com o objetivo de discutir temas 

sobre o Território, como você avalia a mobilização das pessoas. 

Avalie utilizando a escala de 1 a 5: 1(péssima), 2(ruim), 3(média), 4(boa), 5(ótima), 9 (não sabe) 

 

 

Q12_P11: Existem atores, sujeitos, pessoas que você considera como estratégicos (importantes) para o 

desenvolvimento rural do território e que não são membros do colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  )Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

Q12_P12: Caso sim, quais? 

Quesito condicionado a pergunta Q12_P11 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Q12_P13: Com que frequência a plenária do Colegiado se reúne? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  ) Mensalmente 

(  ) A cada dois meses 

(  ) A cada três ou quatro meses 

(  ) A cada cinco ou seis meses 

(   ) com intervalo superior a seis meses 

(   ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q12_P14: Com que frequência o núcleo dirigente (ou comissão executiva) do Colegiado se reúne? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  ) Mensalmente 

(  ) A cada dois meses 

(  ) A cada três ou quatro meses 

(  ) A cada cinco ou seis meses 

(   ) com intervalo superior a seis meses 

(   ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q12_P15: Existe um núcleo técnico? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(   ) Não se aplica 

 

Q12_P16: Se for o caso, com que frequência o núcleo técnico do Colegiado se reúne? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  ) Mensalmente 

(  ) A cada dois meses 

(  ) A cada três ou quatro meses 

(  ) A cada cinco ou seis meses 

(   ) com intervalo superior a seis meses 

(   ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

 

Q12_P17: Como você avalia hoje a capacidade de tomada de decisão considerando cada um dos seguintes 

membros do colegiado? 

Avalie utilizando a escala: Muita baixa – 1, 2, 3, 4 ou 5 - Muita alta, 9(Não sabe), 99(Não se aplica) 

(  ) Representantes do governo federal 

(  ) Representantes do governo estadual 

(  ) Representantes do governo municipal 

(  ) Representantes de conselhos municipais 

(  ) Representantes de sindicatos 

(  ) Representantes de associações 

(  ) Representantes de ONGs 

(  ) Representantes de cooperativas 

(  ) Representantes de universidades 

(  ) Representantes de entidades religiosas 

(  ) Representantes de outros movimentos (mulheres, jovens..) 

(  ) Representantes de comunidades tradicionais 

 

Q12_P18: Como você avalia a evolução da capacidade de tomada de decisão dos diferentes segmentos no 

decorrer do tempo? 

Avalie utilizando a escala: 1(Piorou), 2(mesma), 3(melhorou), 9(Não sabe), 99(não se aplica). 

 

(  ) Representantes do governo federal 

(  ) Representantes do governo estadual 

(  ) Representantes do governo municipal 

(  ) Representantes de movimentos sociais (mulheres, jovens...) 
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(  ) Representantes de comunidades tradicionais 

(  ) Representantes de associações 

(  ) Representantes de ONGs 

(  ) Representantes de universidades 

(  ) Representantes de cooperativas 

(  ) Representantes de entidades religiosas 

(  ) Representantes de conselhos 

(  ) Representantes de sindicatos 

 

 

Q12_P19: Qual o papel desempenhado pelo Colegiado na construção e implementação dos projetos (Proinf, 

custeios...)? 

Escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Não participou 

(  ) Participou no planejamento 

(  ) Participou na execução 

(  ) Participou do monitoramento e avaliação 

(  ) Não Sabe 

 

Parte II – Funcionamento do Colegiado Como Estrutura de Governança 
 

 

Q12_P20:Como é feita a escolha dos membros do Colegiado? 

Escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Convite pessoal 

(  ) Convocatória aberta para eleição de reprentantes 

(  ) Convite direto a organizações selecionadas 

(  ) Solicitação voluntária de participantes 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

Outro ____________________________________________________________________________________ 

 

Q12_P21: Como você avalia as ações do assessor técnico que apoia permanentemente a gestão do Colegiado? 

Avalie utilizando a escala: 1(péssima), 2(ruim), 3(média), 4(boa), 5(ótima), 9(não sabe) 

 

 
 

Q12_P22: Com relação as suas expectativas, como é avaliado o funcionamento do colegiado? 

Avalie utilizando a escala: 1(péssima), 2(ruim), 3(média), 4(boa), 5(ótima), 9(não sabe). 

 

 

 

Q12_P23: Desde o momento que o Colegiado foi constituído, seu funcionamento: 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  ) Está melhorando 

(   ) Não tem mudado 

(   ) Está piorando 

 

Q12_P24: Na sua visão, existem grupos de interesse claramente presentes no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(    ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P25: Na sua visão, existem grupos hegemônicos no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(    ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 
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Q12_P26: Na sua visão, existem grupos marginalizados no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(    ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P27: Avalie a capacidade de gestão do Colegiado para as seguintes atividades. 

Avalie utilizando a escala: 1(péssima), 2(ruim), 3(média), 4(boa), 5(ótima), 9(não sabe), 99(Não se aplica) 

(  ) Construir objetivos comuns 

(  ) Fazer um debate coletivo sobre o desenvolvimento rural no Território 

(  ) Lidar com (resolver) os conflitos 

(  ) Definir regras coletivas de funcionamento 

(  ) Cumprimento das regras definidas e acordadas coletivamente 

(  ) Lidar com os grupos de interesse 

(  ) A animação do colegiado ( tomada de palavra direção das reuniões e pauta) 

(  ) Capacidade de encaminhar a resolução de problemas 

(  ) Acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas 

(  ) Definir as responsabilidades de cada um 

 

Q12_P28: Quem define a agenda do Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas, em caso de outro, informe 

(   ) O assessor técnico ou o coordenador (presidente. 

(   ) Algumas pessoas do núcleo de direção 

(   ) O núcleo técnico 

(   ) O núcleo de direção 

(   ) A plenária 

(   ) Não sabe 

(  ) Outro 

 

Q12_P29: Quem executa as seguintes tarefas do colegiado? 

Numere as alternativas utilizando as opções: (1)O assessor técnico), (2)O coordenador, (3)O secretário, (4) O 

núcleo de direção, (5)Outra pessoa, (6)Outro grupo, (9)Não sabe. 

(  ) Quem define a data da reunião? 

(  ) Quem constrói a pauta? 

(  ) Quem faz os convites para a reunião? 

(  ) Quem faz contatos para definir o local da reunião? 

(  ) Quem faz a mediação na reunião? 

(  ) Quem faz a ata? 

 

Q12_P30: Avalie de uma maneira geral a qualidade do repasse da informação dentro das instituições que 

participam do colegiado? 

Avalie utilizando a escala:1(péssima), 2(ruim), 3(média), 4(boa), 5(ótima), 9(não sabe). 

 

 

 

Q12_P31: O colegiado definiu alguma regra quanto ao repasse de informação pelas instituições membros? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P32: Qual a sua avaliação sobre o nível de conhecimento acerca dos seguintes temas dentro do colegiado? 

Avalie utilizando a escala: 1(péssima), 2(ruim), 3(media), 4(boa), 5(ótima). 9(Não sabe), 99(Não se aplica). 

(  ) Sobre a política territorial 

(  ) Sobre a realidade local 

(  ) Sobre as políticas públicas em geral 

(  ) Sobre os projetos Proinf 

(  ) Sobre a matriz de ação do Programa Territórios da Cidadania 

(  ) Sobre o PTDRS 
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Q12_P33: O Plano de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (PTDRS) ajudou a orientar as decisões e 

ações realizadas para o desenvolvimento do Território? 

Avalie utilizando a escala: pouco - 1, 2, 3, 4, 5 - muito. 9 (Não sabe), 99 (Não se aplica). 

     

 
 

Q12_P34: Com que frequência cada um dos seguintes temas são tratados no Colegiado? 

Avalie utilizando a escala: Nunca - 1, 2, 3, 4, 5 - Sempre. 9 (Não sabe), 99 (Não se aplica). 

(  ) Desenvolvimento agropecuário 

(  ) Saúde 

(  ) Meio Ambiente 

(  ) Assuntos políticos 

(  ) Segurança 

(  ) Educação 

(  ) Justiça 

(  ) Infraestrutura 

(  ) Cultura 

(  ) Lazer 

(  ) Planejamento 

(  ) Projetos 

(  ) Controle Social 

(  ) Cidadania e inclusão social 

(  ) Gênero raça e etnia 

(  ) Reforma agrária 

 

Q12_P35: Indique quais dos seguintes mecanismos são utilizados para a tomada de decisões no Colegiado: 

Escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) O colegiado avalia opina mas não decide 

(  ) Cada membro do Colegiado defende seus próprios projetos e iniciativas 

(  ) Articulação entre grupos (blocos) de interesse 

( ) Votação por maioria 

( ) Acordos por consenso 

( ) Não sabe 

 

Q12_P36: Quais ações são desenvolvidas pelo Colegiado para a gestão dos projetos de desenvolvimento 

territorial? 

Escolha as alternativas que se aplicam 

(  ) Análise de viabilidade técnica 

(  ) Avaliação interna do mérito 

(  ) Priorização e seleção com base em critérios 

(  ) Disponibilização de especialistas nas áreas do projeto 

(  ) Não sabe 

(  ) Não se aplica 

(  )Outro___________________________________________________________________________________ 

 

Q12_P37: Existem outras fontes de recursos para assegurar o funcionamento do Colegiado que não sejam da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P38: Caso sim, quais? 

Quesito condicionado a pergunta Q12_P37 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Q12_P39: De forma geral, como é avaliada a articulação do colegiado com os conselhos municipais de 

agricultura ou de desenvolvimento rural ou equivalente? 

Avalie utilizando a escala: Péssima - 1 2 3 4 5 – Ótima. 9(Não sabe), 99(Não se aplica). 

 
 

Q12_P40: Com que frequência os problemas a seguir prejudicam o desempenho do Colegiado? 

Avalie utilizando a escala: Prejudicam pouco - 1 2 3 4 5 – Prejudicam muito. 9(Não sabe), 99(Não se aplica). 

(  ) Baixa participação dos produtores 

(  ) Baixa capacidade técnica para avalização de projetos 

(  ) O colegiado não é escutado em outras instâncias 

(  ) O colegiado não representa os verdadeiros interesses do território 

(  ) Influência política 

(  ) Alta rotatividade dos membros 

(  ) Falta de assessor técnico 

(  ) Pouca participação dos gestores públicos 

(  )Outro___________________________________________________________________________________ 

 

 

Parte III – Impactos 
 

Q12_P41: O Colegiado é considerado como um espaço legítimo (reconhecido, importante) pelos atores locais 

para o desenvolvimento do Território? 

Avalie utilizando a escala: pouco legítimo - 1 2 3 4 5 - muito legítimo. 9(Não sabe), 99(Não se aplica). 

 
 

Q12_P42: Se não for o caso, por que? 

Quesito condicionado a pergunta Q12_P41 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P43: Sua participação no Colegiado tem oferecido algum benefício para sua instituição? 

Avalie utilizando a escala: Pouco benefício - 1 2 3 4 5 – Muito benefício. 9(Não sabe). 

 
 

Q12_P44: O colegiado possibilitou uma repartição mais equilibrada do poder no Território? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P45:Há, com as ações do colegiado, um equilibro entre os grupos de interesse presentes no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P46: O poder está concentrado nas mãos do comitê de direção? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P47: Existe uma institucionalização do colegiado na forma de pessoa jurídica? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P48: De uma maneira geral, como se constroem as decisões no Colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 
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(   ) Por consenso 

(   ) Concentração nas lideranças (personalizado) 

(   ) Por maioria 

(   ) Por hegemonia dos grupos 

(   ) Não sabe  

Q12_P49: O processo desenvolvido pelo Colegiado possibilitou uma renovação das lideranças no território? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P50:Como você qualifica a influência das entidades parceiras sobre o colegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  )Positiva 

(  ) Nenhuma influência 

(  ) Negativa 

(   ) Não sabe 

 

 

Q12_P51:Como é avaliado seu processo de aprendizagem adquirido dentro do colegiado em relação a: 

Avalie utilizando a escala: Péssimo - 1 2 3 4 5 -Ótimo. 9 (Não sabe). 

(  ) Capacidade de negociação 

(  ) Diálogo com o Estado 

(  ) Visão mais clara dos desafios da região 

(  ) Melhor leitura das dinâmicas atuais do território 

(  ) Entender as políticas públicas 

(  ) Entender as percepções dos grupos de interesse 

(  ) Entender as percepções de uma gestão social das políticas públicas 

(  ) Capacidade de definir, implementar e avaliar propostas de projeto 

(  ) Capacidade de intercâmbios de experiências e troca de conhecimento 

(  ) Capacidade de lidar com os conflitos 

 

Q12_P52: No âmbito do Colegiado houve debate sobre outras políticas públicas, além do PROINF? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P53: Caso sim, quais? 

Informe o nome do entrevistador 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Q12_P54:A partir da gestão do colegiado foi possível ajustar e/ou orientar outras políticas públicas para se 

adaptarem àsrealidades territoriais? 

Escolha apenas uma das alternativas. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P55:Houve sugestões de adaptações do PROINF à Secretaria do Desenvolvimento Territorial(SDT/MDA) 

a partir doColegiado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P56:Caso sim, houve adaptações (normativa, da ferramenta) do PROINF no território? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

 

Q12_P57:A partir do trabalho do Colegiado, as políticas municipais mudaram ou foram adaptadas? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P58:O trabalho do Colegiado possibilitou uma melhor articulação com as políticas dos governos estaduais? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P59:Como você observa a influência do colegiado na melhoria das relações entre os atores locais? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou 

(  ) Não sabe 

 

Q12_P60: Como você observa a influência do colegiado nas relações de cooperação entre os atores locais? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou 

(  ) Não sabe 

 

Q12_P61: Como você observa a influência do colegiado na vida das redes sociais existentes? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou 

(  ) Não sabe 

 

Q12_P62: Desde que você começou a participar do Colegiado, como avalia a evolução do seu o sentimento de 

pertencimento ao território? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(   ) Piorou 

(   ) Não há influência 

(   ) Melhorou 

(  ) Não sabe 

 

Q12_P63:Fazer parte do Colegiado contribuiu para mudar sua maneira de pensar e agir? 

Escolha apenas uma das alternativas 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(   ) Não sabe 

 

Q12_P64: De uma maneira geral, como evoluíram todos esses impactos do colegiado no decorrer do tempo? 

(Está se referindo a legitimidade, aprendizagem, territorialização das políticas públicas, laços sociais de 

identidade e outros relacionados) 

Avalie utilizando a escala: 1(Piorou muito), 2(Piorou), 3(não mudou), 4(Melhorou), 5(Melhorou muito). 9 (Não 

sabe) 

 
 

 


