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RESUMO 

 

Esta tese objetiva analisar os territórios rurais como uma política de desenvolvimento rural no 

estado da Bahia a partir de uma nova institucionalidade na dinâmica de regionalização voltada 

como garantia de participação dos sujeitos sociais do campo. A questão central foi de que a 

efetividade de uma nova institucionalidade depende das instituições como arcabouço 

instrumental de implementação de programas governamentais e de políticas públicas de 

desenvolvimento rural. Foram analisadas duas experiências de territórios rurais fomentadas 

pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA, a partir de 2003: o Território Rural do Sisal e do Litoral Sul. Essas 

experiências têm características e dinâmicas de evolução diferentes, mas os desafios de 

efetivação da política territorial rural foram os mesmos a partir da análise de indicadores. Essa 

condição está relacionada aos arranjos institucionais que enfrentam dinâmicas setoriais na 

formulação e na implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural. 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Rural; Políticas Públicas; Território; Regionalização. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aimed to analyze the rural areas as a rural development policy in the state of Bahia 

from a new institutional dynamics of regionalization focused as a guarantee of participation of 

social actors of the field. The central issue was that the effectiveness of a new institutional 

framework depends on the institutions as instrumental implementation of government 

programs and policies for rural development. It was analyzed two experiences of rural areas 

promoted by the Department of Territorial Development - SDT Ministry of Agrarian 

Development - MDA, from 2003: Territory Rural Sisal and South Coast. These experiences 

have characteristics and dynamics of different evolution, but the challenges of effective rural 

land policy were the same from the analysis of indicators. This condition is related to 

institutional arrangements for sector dynamics in the formulation and implementation of 

public policies for rural development. 

 

Keywords: Rural Development; Public Policy; Planning; Regionalization. 
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Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, se não 

penso. Mas, não penso autenticamente se os outros também não 

pensam. Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os 

outros, nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode 

ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu 

pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, que 

ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir 

idéias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na 

comunicação. 

 

Paulo Freire 

INTRODUÇÃO 
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Os recentes enfoques sobre desenvolvimento rural tratam da temática de 

regionalização, como possibilidade instrumental para as questões relacionadas à 

sustentabilidade econômica e social e à participação dos sujeitos sociais do campo.  

A regionalização surge com distintas abordagens de análises construídas no 

enquadramento social, econômico e ideológico para o ordenamento do espaço, visando à 

promoção do desenvolvimento rural, com o reconhecimento da economia em dimensões 

geográficas marcados por um ambiente heterogêneo de intervenção humana no espaço. 

Os teóricos da regionalização compreendem que o desenvolvimento não ocorre de 

forma homogênea e simultânea nos espaços geográficos. Isso revela que a regionalização é 

um tema complexo e apresenta diferenças entre as regiões, especificamente no Brasil, um país 

de dimensões continentais. Regionalizar relaciona-se a “recortar” o espaço, como forma de 

orientação marcada pela reconstrução da fragmentação e recriação das diferenças existentes 

(HAESBAERT, 2010). 

A análise regional tem abordagem interdisciplinar no entendimento da constante 

transformação do espaço ao longo do tempo. Segundo Dallabrida e Becker (2008), 

regionalizar pode ser definido como a divisão do espaço em decorrência de critérios 

devidamente explicitados, dado ao processo de territorialização de apropriação do espaço. 

Diante do processo de desenvolvimento rural no contexto das relações globais, existe a 

necessidade de priorizar as análises da dinâmica dos lugares e das regiões no âmbito da 

territorialização para proporcionar o avanço nas temáticas entre desenvolvimento e território, 

com a valorização da organização social e das escalas locais e regionais. É o que Milton 

Santos (2008c) argumenta quanto a necessidade de desmistificar as fábulas criadas pela aldeia 

global de que o espaço e o tempo foram contraídos e de que a humanidade foi 

desterritorializada pela homogeneização provocada pelo mercado globalizado. Milton Santos 

afirma que no mundo globalizado o espaço geográfico adquire novas características, novas 

definições, novos contornos, com novas lógicas. 

Isso ocorre porque o mundo globalizado possui significados particulares para cada 

localidade e, quando se aborda sobre o modo de produção, devem-se contextualizar os 

aspectos materiais e imateriais das relações sociais enquanto dado político construído 

ideologicamente. A totalidade espacial é reproduzida pelo espaço em função do modo de 

produção e de seu tempo histórico de evolução (SANTOS, B., 2005). 



24 

 

Milton Santos (1994) considera que no mundo globalizado, a ciência, a tecnologia e a 

informação são relevantes no tratamento do conceito geográfico de território, defendendo o 

retorno do território, não como substrato físico onde acontece a vida humana, mas do 

território usado enquanto sinônimo de espaço humano, de espaço vivido e habitado. 

É o exercício do diálogo permanente do território usado que inclui a natureza, a 

herança social e sociedade em movimento. No tratamento do território, enquanto espaço 

territorializado e apropriado e lugar de relações sociais e de ação e poder, há distinção do 

conceito de região. Haesbaert (2010) trata das mortes e ressurreições da região ao longo do 

tempo e das concepções epistemológicas. 

Para tratamento contemporâneo do tema de regionalização, se tem conceitos chaves 

como região e território. Existe sobreposição destes dois conceitos no senso comum, que 

muitas vezes são tratados como sinônimos. Atrás dos conceitos de região e território existe 

uma categoria mestre na Geografia que é o espaço. Região é um conceito utilizado pela 

Geografia Regional, enquanto território é dominante na chamada Geografia Latino-

Americana, e existem distinções entre as mesmas a partir das bases filosóficas e das 

contextualizações históricas. 

Esse debate se torna importante no contexto da regionalização não somente por 

questões filosóficas, mas o tratamento analítico para compreensão de uma dinâmica que 

afirma sua dissociabilidade na substituição de um conceito pelo outro, principalmente no 

tratamento do planejamento do Estado na produção de uma regionalização como instrumento 

de intervenção. 

Tem-se, por um lado, o território enquanto conceito de análise da Geografia, a partir 

das distinções epistemológicas, e por outro, a abordagem instrumentalizada pelo Estado 

enquanto unidade de planejamento. Esta regionalização voltada para os processos de 

intervenção do Estado percebe-se a utilização enquanto “lugar” ou local ou até mesmo como 

sinônimo de região. 

A questão reside não apenas nas questões epistemológicas ou de referências teóricas, 

mas enquanto ferramenta de intervenção como estabelecer as possibilidades da realidade 

social para promoção do desenvolvimento rural e na sua delimitação/ regionalização que 

influencia na construção das relações sociais.  

A regionalização em territórios pelo Estado passa por uma definição em que se 

considera a identidade do lugar, da convivência e da vivência como referência do cotidiano 

dos sujeitos sociais. Essa identidade pode ser construída em outras referências que não sejam 
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apenas na base do Estado, mas nas construções dos sujeitos sociais imbricados em diferentes 

escalas, muitas vezes no movimento “local” que originam diferenciações para as distintas 

regionalizações. 

Busca-se, portanto, compreender as regionalizações centradas nos sujeitos sociais que 

implicam nas condições sociais e políticas, principalmente na análise da intervenção na 

perspectiva de planejamento do Estado. Essas intervenções podem produzir resultados 

voltados para manutenção das condições de desigualdade da dinâmica de concentração de 

capital ou no “local” ter movimentos de resistência e de construções de políticas de 

desenvolvimento centradas nas questões humanas, com foco no rural. 

Isso ocorre porque na dinâmica homogeneizadora foi previsto, por um lado, o 

desaparecimento do espaço rural pela dominação da indústria e pela cidade e pelos processos 

modernizadores de um mundo globalizado e, por outro, o rural historicamente associado ao 

imaginário de culturas estáveis e avessas às mudanças e à modernidade como espaço 

conservador (MOREIRA, 2007).  

A compreensão do mundo rural em uma perspectiva histórica na relação local e global 

deve ser compreendida na dinâmica das configurações de construção dos espaços e da 

dicotomia propagada entre rural e urbano, e moderno e conservador, na analise das forças 

sociais e dos interesses que projetaram esta dinâmica dicotomizada e o próprio lugar do rural 

neste contexto. 

Em termos gerais, a compreensão do espaço rural brasileiro deve ser analisada na 

perspectiva das relações sócio-históricas das comunidades locais, dos sujeitos sociais do 

campo e da dinâmica das instituições no contexto do local e do global. Essa relação explicita 

políticas desencadeadas, historicamente, para o mundo rural na dinâmica da apropriação e da 

exploração promovidos pelos interesses do capital. 

Neste sentido, torna-se importante considerar que o uso do território está associado a 

uma ordem local e global e não apenas aos interesses desterritorializados dos atores 

hegemônicos do capital. Incorpora a resistência e a possibilidade de incluir o espaço com seus 

lugares e diversidades, assim como as relações sociais para que se possam contemplar as 

ações de priorização do ser humano e os diferentes modos de vida dos sujeitos sociais, 

principalmente relacionados à dinâmica rural brasileira. 

O contexto rural não será tratado a partir das possibilidades de novas ruralidades, mas 

como espaço de resistências e de lutas na sua relação dialógica entre o local e o global. Esse 

espaço sofre diretamente influências das políticas de desenvolvimento voltadas para o capital, 
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mas ao mesmo tempo, com possibilidades de enfrentamento a partir de formação histórica de 

sujeitos sociais distintos que se re-territorializam nesta dinâmica. 

O debate surge na abordagem territorial a partir da trajetória dos modelos de 

desenvolvimento, considerando a realidade agrária brasileira e sua importância enquanto 

rural. Essa abordagem aponta a possibilidade de construção de referenciais de protagonismo e 

de participação dos sujeitos sociais, na definição dos papéis das instituições na mediação da 

escala territorial, enquanto uma nova regionalização, que supere os limites apresentados nos 

contextos das escalas nacionais, regionais e locais. 

 

O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Historicamente, as políticas de desenvolvimento rural no Brasil contribuíram para o 

estabelecimento de hierarquias e de centralização do planejamento da ação governamental, 

bem como de distribuição desigual das riquezas geradas. Isso remete a necessidade de 

profunda reestruturação de intervenções governamentais, bem como de transformar as 

referências teóricas que deram suporte as políticas de promoção de desenvolvimento regional.  

O surgimento da análise regional no Brasil se deu a partir de 1950, após II Guerra 

Mundial, de maneira a contrapor a análise econômica tradicional que evidencia a ausência do 

espaço no processo de promoção do desenvolvimento. Neste período, o desenvolvimento foi 

voltado para a implantação e a expansão das indústrias, com o acelerado processo de 

urbanização. As características marcantes que delineiam são a visão setorial e, estritamente, 

com foco orientado para o crescimento econômico. 

O entendimento da dinâmica do desenvolvimento rural na ação do Estado no espaço 

geográfico, especialmente a partir de 1970, inicia-se com a discussão do planejamento 

regional. Tinha-se a região como unidade de planejamento no espaço geográfico. Apesar da 

consideração da unidade a partir da região, o planejamento concentrava-se ainda na esfera 

pública estatal e no entendimento de que o desenvolvimento era sinônimo de crescimento 

econômico na dimensão exógena. 

A partir de 1985, momento da redemocratização brasileira, pós-ditadura militar, outra 

teoria foi formulada com o entendimento de que a promoção do desenvolvimento necessitava 

de inclusão de variáveis que contribuísse para o abastecimento da região de novas estruturas. 

Essa concepção propiciou o surgimento de idéias endogenistas com novos paradigmas 
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regionais integrados aos efeitos locais dos processos globais e as tendências localistas que 

contribuem para a promoção do desenvolvimento.  

A ruptura proposta entre as teorias de base exógenas e as teorias de base endógenas 

pressupõe não apenas explicações para o processo de desenvolvimento, mas principalmente 

no repensar do papel do Estado, das organizações sociais e, consequentemente, da 

governança, no contexto regional. 

O surgimento da concepção do desenvolvimento endógeno, enquanto denominação 

conhecida de Desenvolvimento Local, surgiu como uma reação para contrapor os processos 

excludentes de ações governamentais, pressupondo que é no lugar que a inovação precisa ser 

acionada a partir de interações e de interdependência para geração de conhecimentos e de 

aprendizagens. É o que Amaral Filho (2001) denomina de novas estratégias de 

desenvolvimento regional, uma vez que o desenvolvimento local envolve fatores sociais, 

culturais e políticos que não se regulam pelo sistema de mercado. 

O papel do Estado brasileiro no contexto do desenvolvimento de concepção endógena 

implicaria em uma dinâmica descentralizada, no sentido de que os Governos locais e 

regionais assumam tarefas que antes eram designadas e centralizadas no âmbito do Governo 

Federal. É quando, em 1988, com a Nova Constituição Federal, institucionalizam-se os 

conselhos em distintas áreas (educação, saúde, desenvolvimento rural, entre outros) com 

descentralização de recursos para âmbito municipal e com a prerrogativa da participação 

social no planejamento e na execução de ações nas distintas áreas.  

Mesmo com a Constituição Federal de 1988, com uma tentativa de descentralização 

nas esferas de decisões e no controle social dos programas governamentais e das políticas 

públicas, é importante considerar que a realidade brasileira a partir do Pacto Federativo 

apresenta problemas estruturais complexos. Neste contexto, Castro (1997) aborda que a 

relação entre poder central e local sob o pacto federativo e a reorganização territorial 

impactou no diferente modo do fazer político e os seus conteúdos territoriais.  

O Pacto Federativo é tratado para definição dos limites e das competências das escalas 

territoriais no poder de decisão. Segundo Castro (1997), trata-se de um modo institucional os 

interesses sociais serem acomodados. Mesmo neste contexto, na dinâmica global buscam-se 

novas estratégias de constituição das relações centro-periferia a partir de novos arranjos 

espaciais, com ampliação de poder para as esferas municipais e locais. 

Isso ocorre porque o Estado com o seu enfraquecimento para a política social, o Pacto 

Federativo poderia representar uma possibilidade de maior controle da sociedade civil a nível 
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municipal. Entretanto, não foi isso que se viu com a história da relação entre os poderes 

central e local. Por outro lado, com a legitimação de conselhos municipais, a partir da 

Constituição Federal de 1988, foi uma tentativa de promover a construção de uma cidadania, 

territorialmente oportunizadas, principalmente da relação espacial regional e rural e sociedade 

civil e Estado. 

Neste período, foi retomada a discussão das fortes desigualdades no Brasil, 

principalmente no campo rural a partir da análise das questões agrárias estruturais necessárias 

para a transformação do quadro de concentração e de exclusão social histórica, intensificada 

durante o período de uma modernização considerada conservadora. Isso porque durante esse 

período ocorreu à repressão aos movimentos e as organizações sociais que colocaram a 

questão agrária estrutural com a necessidade de intervenção, mas que foram reprimidos 

durante a ditadura militar. 

O surgimento de teorias regionais endógenas vem junto com o (re) surgimento de 

movimentos e de organizações sociais importantes do campo, como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST que (re) coloca no cenário nacional o tema da 

reforma agrária para a discussão. Ainda neste período, foi aprovado o I Plano Nacional de 

Reforma Agrária, mas que não foi executado por conta da bancada ruralista, organizada no 

Congresso Nacional, que impediu de forma institucional, a sua implantação. Vale lembrar que 

esta bancada representa a elite tradicional brasileira institucionalizada na representação do 

Estado brasileiro. 

O contexto nacional na década de 1990, com a presença de organizações sociais 

sindicais, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, nas 

manifestações do Grito da Terra Brasil, colocaram em evidencia a necessidade de 

intervenções para setores específicos do campo, com a denominação de agricultura familiar. 

Apesar da heterogeneidade deste segmento, havia urgência de programas e de políticas que 

atendessem suas especificidades, que são diferentes da agricultura patronal ou do 

agronegócio. É importante considerar que esse segmento denominado de agricultura familiar, 

apesar da sua heterogeneidade, representava a maioria da população rural e contribuía, 

significativamente, para a geração de trabalho, emprego e renda, além da produção de 

alimentos para o consumo interno.  

Muitas terminologias foram utilizadas ao se denominar o mesmo sujeito do campo: 

pequeno produtor, lavrador, agricultor de subsistência, camponês e agricultor familiar. Há o 

entendimento de que a evolução ocorrida por este sujeito social no contexto rural resultou 
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também nas novas percepções sobre esta categoria, e que houve a opção de denominação 

pelos programas oficiais de agricultura familiar. Essa opção está vinculada na materialização, 

em 1995, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF e na 

criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, em 1999, fomentadas e 

fundamentadas pelas reivindicações das organizações sociais e da formulação acadêmica 

apoiadas em modelos de agências multilaterais, como a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação - FAO, o Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura - IICA e o Banco Mundial. 

A constituição do PRONAF e suas divisões em grupos foi um esforço para atender as 

características heterogêneas do segmento da agricultura familiar, cuja operacionalização teve 

premissas de participação social e de descentralização do Governo Federal que emergiram 

com a finalidade de superar a política tradicional de promoção do desenvolvimento regional.  

Entre as condições está a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CMDRS que foram constituídos como estruturas operacionais do PRONAF, 

especificamente na linha de infra-estrutura e de serviços, promovida pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA. Abramovay (2004) argumenta que ao condicionar o 

repasse de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, o Estado buscou a promoção 

da participação social e da descentralização do planejamento rural. 

Em 2003, com a mudança do Governo Federal, a política do MDA foi reformulada 

com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT que assumiu a gestão do 

PRONAF nas áreas de infraestrutura e de serviços, que deu origem ao Programa 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT. A criação desta secretaria 

teve como finalidade executar ações de promoção o desenvolvimento rural a partir da 

constituição de uma nova regionalização com a constituição de territórios rurais, com ênfase 

na agricultura familiar, com estratégias locais de consolidação de participação social e de 

articulação das políticas públicas setoriais.  

Neste debate há a inclusão do recorte territorial, como pressuposto para o 

desenvolvimento, que pudesse arcar com essas dimensões e princípios de participação social 

no contexto do desenvolvimento rural, a partir de uma regionalização de ação concreta de 

controle e de significação do espaço para os programas e as políticas governamentais. Isso 

porque antes dos territórios rurais, a regionalização para essa dinâmica se dava pelas regiões 

econômicas e suas macrorregiões. 
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A criação de programas e de políticas em uma nova regionalização foi uma tentativa 

de ruptura de centralização do planejamento de ações, principalmente no campo rural 

brasileiro. Essa nova regionalização integra um conjunto de municípios na composição de um 

território rural, que antes tinha a concepção regional. Essa mudança não é apenas conceitual, 

mas pressupõe premissas no planejamento das ações governamentais e na participação das 

organizações sociais do campo, a partir de uma rede intermunicipal. 

A abordagem territorial surge no debate do desenvolvimento rural no reconhecimento 

da dinâmica das desigualdades regionais, de forma a promover a inclusão social, da realização 

do planejamento com o envolvimento dos sujeitos do campo, como também da integração das 

políticas públicas e de outras dimensões além da econômica e da lógica de oferta.  

Essa é uma tentativa de compreender as necessidades locais que se diferenciam no 

contexto do planejamento dos programas governamentais e das políticas públicas do 

desenvolvimento rural, aparentemente distinto: do regional, a partir das regiões econômicas; e 

do territorial, com a constituição de territórios rurais.  

Portanto, nesta trajetória tem-se a discussão dos conceitos de região e de território na 

compreensão geográfica nos princípios e nas dimensões da dinâmica do desenvolvimento 

rural. Estes conceitos possuem distinções conceituais epistemológicas e práticas nas ações dos 

programas governamentais e das políticas públicas para o contexto rural na constituição ou 

utilização de escalas para as unidades de planejamento. 

É como tratá-las na perspectiva de uma velha institucionalidade e uma nova 

institucionalidade para o desenvolvimento rural. O trabalho teve como objetivo geral de 

analisar em que medida os territórios rurais no contexto de uma nova institucionalidade, 

como nova unidade de regionalização, garantiu a efetiva participação dos sujeitos sociais da 

agricultura familiar nos espaços de governança e a implementação de políticas públicas e 

programas governamentais de desenvolvimento rural no estado da Bahia. 

Esse objetivo surgiu a partir de inquietações empíricas e conceituais no debate de 

estudos regionais, enquanto instrumento de intervenção para a promoção ou não do 

desenvolvimento rural, considerando que uma nova institucionalidade depende das 

instituições como arcabouço instrumental para a efetivação ou não desta nova regionalização. 

Para tratamento do tema, o trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo aborda sobre o espaço no pensamento geográfico, das noções de espaço no tempo e 

nas abordagens epistemológicas da Geografia. Essa distinção contribui para compreender as 

categorias e os conceitos da Geografia em contextos históricos e epistemológicos distintos e 
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que, na contemporaneidade, se reconhece a regionalização integrada ao processo da 

globalização, enquanto instrumento de resistência à dinâmica aparentemente 

homogeneizadora.  

No primeiro capítulo centra-se a discussão em dois conceitos fundamentais da 

Geografia: região e território. Não se pretende fortalecer a dualidade e a polêmica criada entre 

os conceitos de região e território na concepção dos programas governamentais, mas a partir 

de uma análise na perspectiva de continuum compreendê-los na sua história em função das 

bases empíricas e conceituais do papel das instituições locais/ regionais e os desafios e as 

possibilidades para a promoção do desenvolvimento rural. Ou seja, opta-se pela abordagem, 

como apresenta Haesbaert (2010), associativa entre os conceitos de região e de território, não 

de uma forma de diluir ou de substituir um pelo outro, mas em uma perspectiva histórica de 

bases metodológicas e empíricas e de suas distinções conceituais e práticas. 

Essa abordagem está trabalhada com a discussão e a apresentação das categorias 

geográficas do espaço na perspectiva das políticas públicas de desenvolvimento territorial, no 

enfoque dos conceitos de região e de território – respectivamente regionalização e 

territorialização – compreendendo as diferenças e as possibilidades de inovação.  

No segundo capítulo é abordado sobre a nova institucionalidade a partir do 

desenvolvimento local/ regional com o referencial teórico na abordagem do novo 

institucionalismo histórico e sociológico. Nesta fundamentação é apresentada a importância 

das instituições na implantação das políticas públicas, com articulação de referenciais da 

Geografia no contexto da análise institucionalista, a partir da compreensão das regras formais 

e informais, do universo material e imaterial, que proporcionam a interação humana e os 

padrões de comportamento. Esses padrões contribuem para ordenamento de visão de mundo e 

de ação no contexto do planejamento da promoção de desenvolvimento rural. Esse 

planejamento na formulação e na implementação de políticas públicas possuem modelos 

distintos que podem ser constatados empiricamente e possibilita compreender que o ambiente 

institucional não se resume as leis gerais, mas assume um papel importante na compreensão 

dos arranjos institucionais. 

O segundo capítulo trata dos instrumentos da nova institucionalização das políticas 

públicas no Brasil com os conselhos gestores como espaços de governança, a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Foram apresentados desafios empíricos com 

referência a participação dos sujeitos sociais da sociedade civil: no primeiro contexto, 

considerando a trajetória de implementação de políticas públicas em um ambiente 
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centralizador e autoritário para uma participação efetiva na relação entre sociedade civil e 

Estado; e no segundo contexto, o dilema da participação representativa, como também da 

própria prática de participação efetiva enquanto categoria nova no contexto brasileiro. 

Para compreender a nova institucionalidade do desenvolvimento rural, é analisada as 

contribuições teóricas dos modelos de desenvolvimento do Brasil, na reorganização do espaço 

geográfico brasileiro, a partir da dinâmica entre Estado e aspectos sócio-espaciais, com fases 

distintas que foram relacionadas com a velha institucionalidade e com a nova 

institucionalidade no tratamento do desenvolvimento rural. De forma geral, respectivamente 

são teorias exógenas de desenvolvimento regional e as teorias de caráter endógenas a partir do 

desenvolvimento local, que a partir de 2003, incorporou o conceito de território para além dos 

limites municipais para a política de desenvolvimento rural. 

No terceiro capítulo apresenta-se a dinâmica de desenvolvimento territorial como uma 

nova espacialidade para o espaço rural brasileiro. Essa dinâmica está integrada à evolução de 

uma nova institucionalidade como possibilidade de proporcionar, efetivamente, a participação 

dos sujeitos sociais do campo em espaços de governança a partir de uma dinâmica própria e 

institucionalizada. 

Foi preciso compreender quem são os sujeitos sociais das políticas territoriais, a partir 

da década de 1990 – a agricultura familiar. Não é apenas uma questão de nomenclatura, mas 

de compreensão do sujeito do campo excluído historicamente, e como o Estado brasileiro com 

as políticas públicas e os programas governamentais, tem dado o tratamento. Esse tratamento 

teria características estruturantes ou compensatórias no enfrentamento das desigualdades 

sociais e da exclusão no mundo rural, a partir da trajetória de formação destes sujeitos sociais 

e de problemas estruturais históricos. 

Neste contexto, apresenta-se a construção das políticas de desenvolvimento rural a 

partir da regionalização, com os territórios rurais pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA a partir de 2003. São analisados os aspectos metodológicos, bem como as 

justificativas de implantação desta nova regionalização pelo Estado brasileiro, com ênfase no 

Nordeste, sua aplicação no campo e nos pressupostos de possibilitar a participação das 

organizações sociais com a constituição de conselhos de caráter regional e intermunicipal.  

O quarto capítulo trata da experiência dos territórios rurais no estado da Bahia, pois é 

o estado que possui o maior número de territórios rurais apoiados pelo MDA e foi um dos 

estados que protagonizaram essa política como uma nova regionalização para sua unidade de 

planejamento. Outro ponto a considerar é que a Bahia possui o maior número de agricultores 
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familiares do Brasil. Entretanto, esta nova regionalização não foi configurada e materializada 

pelas instâncias administrativas e operadoras do planejamento e da ação governamental do 

próprio estado da Bahia, apesar da participação em espaços de concertação estadual tanto da 

sociedade civil ,como dos órgãos estaduais e federais. 

São abordadas duas experiências de territórios rurais no estado da Bahia, como 

possibilidade empírica de articular com a fundamentação teórica dos capítulos anteriores. A 

opção para análise de duas experiências – o Território Rural do Sisal e Território Rural do 

Litoral Sul é por conta de dois critérios: o primeiro, essas experiências foram as primeiras no 

estado da Bahia na dinâmica da institucionalização da nova regionalização a partir da 

constituição de territórios rurais; e segundo, porque esses territórios rurais foram os únicos 

que tiveram projetos de acompanhamento e de levantamento de dados de Indicadores sobre a 

Gestão Estratégica Territorial – SGE, financiados com recursos da SDT/ MDA em parceria 

com o CNPq. 

São caracterizadas as duas experiências de Territórios Rurais da Bahia, com a 

evolução de sua constituição e com a análise do Índice de Desenvolvimento Sustentável e da 

Identidade Territorial. Apesar de duas experiências distintas, apresentam a mesma identidade 

territorial da agricultura familiar e os desafios inerentes ao índice de desenvolvimento 

sustentável, principalmente relacionado ao aspecto econômico que ambos os casos estão em 

um nível extremamente baixo. 

No quinto capítulo, a partir das trajetórias de formação e das particularidades das duas 

experiências de Territórios Rurais, como a dinâmica de formação de Colegiados de 

Desenvolvimento Territorial - CODETER como espaço de governança, é tratada a avaliação 

das capacidades institucionais e da gestão dos projetos estratégicos dos programas 

governamentais de desenvolvimento rural. A opção de utilização dos indicadores inerentes à 

própria política territorial é no sentido de possibilitar a análise e a avaliação de impactos de 

experiências concretas, com recorte temporal de 2003 a 2011. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas metodologias qualitativas 

orientadas pela visão de mundo, com opções teóricas de contribuição na explicação e na 

compreensão da realidade estudada. Segundo Haguette (1992, p. 18), a metodologia 

qualitativa deriva “da convicção de que a ação social é fundamental na configuração da 

sociedade”. 

Foram utilizadas as técnicas de pesquisa documental a partir da coleta de dados em 

documentos como fontes secundárias. Entre os documentos destacam-se os Estudos 
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Propositivos, os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, os 

Relatórios de Acompanhamento das Células dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul e 

os documentos oficiais da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA sobre a política de desenvolvimento territorial rural.  

Foram realizados trabalhos de campo com utilização de questionários do Sistema de 

Gestão Estratégica – SGE do MDA, de entrevistas e de observação direta a partir da 

participação em reuniões e oficinas do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do 

Territorial do Sisal – CODES Sisal, da Comissão Estadual dos Territórios - CET, do Encontro 

Nacional das Células de Acompanhamentos dos Territórios Rurais e do II Salão Nacional dos 

Territórios, eventos realizados em Brasília, respectivamente em 2011 e 2010, pelo MDA.  

Foi realizada, especificamente, uma Oficina pela Célula do Território do Sisal para 

apresentação dos indicadores gerados pela SGE a partir dos questionários trabalhados nos 

vinte municípios do Território Rural do Sisal, com a participação da pesquisadora, como 

membro desta célula; para os resultados do Território Rural do Litoral Sul, houve uma reunião 

com a equipe da Célula do Litoral Sul, na Universidade do Estadual Santa Cruz - UESC, em 

Itabuna, para diálogo sobre o trabalho e acesso ao Relatório de Acompanhamento dos 

Trabalhos e de Análise dos resultados.  

Em alguns destes momentos foram sistematizados discursos espontâneos que permitiu 

obter informações importantes sobre o tema tratado neste trabalho. Foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos sociais envolvidos na política dos territórios 

rurais (anexo 1), com duas perguntas: quais desafios e avanços da política de 

desenvolvimento na Bahia a partir dos territórios rurais? Quais desafios e avanços com o 

espaço do CODETER? 

As entrevistas possibilitaram registrar questões referentes à política territorial, suas 

possibilidades e desafios. Optou-se, neste trabalho, em não identificar os sujeitos das 

entrevistas, com utilização de numerais para distinção entre os mesmos. Foram dezesseis 

entrevistas realizadas enquanto instrumento de interação social, em que as informações 

obtidas seguem um roteiro pré-estabelecido de questões de acordo com a problemática 

investigada (LAVILLE e DIONNE, 1999). 

Os questionários utilizados foram ferramentas de construção de indicadores do SGE 

realizado pela SDT/MDA, a partir de 2010, para subsidiar os CODETER e os Gestores de 

Políticas de Desenvolvimento Territorial. O SGE surgiu com o objetivo de qualificar o seu 

próprio desempenho a partir da gestão de informações e de processos de comunicação, como 
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ferramenta de avaliação, de planejamento e de monitoramento (SDT, 2011f). Os indicadores 

utilizados para a avaliação de duas experiências empíricas no estado da Bahia foram 

estratégicos para corroborar com a análise teórica levantada neste trabalho que, ao final, se 

apresenta as considerações finais como indicativos de desafios e de possibilidades na 

trajetória de uma nova institucionalidade do desenvolvimento rural. 
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PARTE I 

AS CATEGORIAS GEOGRÁFICAS E UMA NOVA INSTITUCIONALIDADE 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL 

 

 

CAPÍTULO I 

ESPAÇO, REGIÃO E TERRITÓRIO 
 

 

Este capítulo aborda sobre o espaço no pensamento geográfico, as noções de espaço 

no tempo e as abordagens epistemológicas da própria Geografia. Trata da análise do espaço 

no contexto da globalização, com a consideração de que a regionalização é um debate 

contemporâneo e apresenta trajetória inerente a espacialidade das institucionalidades do 

desenvolvimento rural. 

A compreensão das distintas abordagens é necessária para contextualizar os conceitos 

fundamentais da Geografia e sua relação com o desenvolvimento rural. Os conceitos foram 

região e território a partir de bases metodológicas e empíricas, com distinções epistemológicas 

e práticas no processo de instrumentalização para a implementação de políticas de 

desenvolvimento rural no Brasil. 

De maneira geral, a regionalização em territórios rurais, como processo de intervenção 

do Estado, tem conotação de lugar ou de local, como também de sinônimo ou de substituição 

de região. Assim, uma das questões levantadas é a distinção do território enquanto conceito da 

geografia e da possibilidade de utilização como análise da realidade social de 

instrumentalização governamental.  

Empiricamente, a abordagem territorial traz uma nova institucionalidade para o 

desenvolvimento rural, como uma estratégia de construção de normativas e de práticas 

descentralizadas, intersetorializadas e democráticas. A sua referência traz limitações 

empíricas e conceituais a partir da compreensão de que o espaço social do cotidiano é 

essencialmente histórico. 

 

1.1. ESPAÇO NO PENSAMENTO GEOGRÁFICO 
 

Apresentam-se as noções de espaço que se diferenciam no tempo e, na abordagem 

epistemológica da própria Geografia. Os termos diversos e nem sempre sinônimos, indicam 

possibilidades de compreensão da evolução do pensamento da Geografia a partir do século 
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XVIII, necessários para compreensão da análise das categorias e dos conceitos construídos em 

uma perspectiva histórica. 

É possível destacar quatro abordagens concorrentes sobre o espaço no pensamento 

geográfico. Na Geografia Tradicional, esse é entendido como espaço físico, como elos entre 

os meios físicos e humanos; na Geografia Neopositivista, a partir do espaço econômico e 

geométrico das localizações econômicas; a Geografia Crítica trabalha os espaços, como 

materiais históricos e discutem os temas das relações sociais e dos embates espaciais; e a 

Geografia Cultural do espaço vivido, espaço percebido a partir do comportamento dos sujeitos 

sociais. 

 

SUPREMACIA DO ESPAÇO FÍSICO NA GEOGRAFIA TRADICIONAL 

 

Na Geografia Tradicional, o espaço não se constitui um conceito-chave. Para Ratzel 

(1844-1904), autor pioneiro no estudo geográfico, o conceito de território e de espaço vital 

tem vinculações com a ecologia pela apropriação de uma determinada porção do espaço por 

um grupo e pelas necessidades territoriais em função dos recursos naturais. Esse autor 

contribuiu com a construção de outros ramos da geografia, como a geografia física e a 

biogeografia, como também da antropogeografia (DANTAS e MEDEIROS, 2008).  

A antropogeografia de Ratzel foi voltada para as questões da influência que as 

condições naturais exercem sobre a sociedade e sobre a história, em que a diversidade das 

condições naturais poderia explicar a diversidade dos povos, como também suas áreas de 

origem; e o próprio estudo de formação dos territórios, trazendo elementos políticos na 

relação entre sociedade e natureza que se materializa na propriedade e no próprio Estado. 

Castro (2005) afirma que Ratzel, intelectual de seu tempo, utilizou a estratégia do 

nacionalismo para a consolidação do Império Alemão, com a demonstração de que o Estado 

deve construir o imaginário nacional de submissão do território. 

Segundo Moraes (1990), Ratzel considerou que as condições naturais influenciam a 

evolução das sociedades, o chamado determinismo geográfico queposteriormente, será 

criticado por Vidal de La Blache em um contexto de Estado Nacional diferente ao de Ratzel. 

O caráter empírico da geografia tradicional foi mantido por Ratzel e a partir da realidade de 

sua época, com a evolução do Estado Alemão, criou a teoria do “espaço vital”, 

pois o substrato da humanidade seria a Terra, onde as sociedades se 

desenvolvem em íntimo relacionamento com os elementos naturais. O estudo 
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da ação de tais elementos sobre a evolução das sociedades seria o objeto 

primordial da pesquisa antropogeográfica (MORAES, 1990, p. 9). 

 

Na formulação de Ratzel, a preservação e a ampliação do espaço vital constituem-se 

na própria razão de ser do Estado. Neste contexto, os debates na perspectiva ratzeliana 

incluíam os conceitos de paisagem, região natural e região-paisagem, assim como os de 

paisagem cultural, gênero de vida e diferenciação de áreas (GOMES, 2007).   

Hartshorne é outro expoente da geografia tradicional. Em sua obra, The Nature of 

Geography (1939), aborda a visão do espaço absoluto que não deriva da experiência, mas 

apenas utilizado de forma intuitiva em que a Geografia deveria ser definida como o estudo da 

diferenciação de áreas, pois 

trata-se de uma visão kantiana, por sua vez influenciada por Newton, em que 

o espaço (e o tempo) associa-se a todas as dimensões da vida. A Geografia 

constituir-se-ia na ciência que estudaria todos os fenômenos organizados 

espacialmente, enquanto a História, por outro lado, estudaria os fenômenos 

segundo a dimensão tempo (GOMES, 2007, p. 18) 

 

Segundo Moreira (2006, p. 17), o conhecimento para Kant é uma combinação de 

sensibilidade e conhecimento, com “classificação do plano lógico para o plano real da 

superfície terrestre, considerando-o como um sistema geográfico”, para entendimento da 

natureza com enorme quantidade de informações das floras e das faunas trazidas pelos 

viajantes da época para referência da realidade do mundo. Cabe a Geografia, na visão de 

Kant, a descrição e a narração da história dos fenômenos que cercam o mundo, em uma 

concepção de percepção. 

Ritter (1779-1859) corrobora com a perspectiva da Geografia enquanto uma ciência 

descritiva e de observação dos elementos da natureza. No século XIX prevaleciam temas 

como apropriação do território, organização do espaço e seu domínio, e Ritter, neste contexto, 

buscou compreender os lugares na sua individualidade, com produção mais regionalizada. 

Nesta mesma abordagem, outro autor Humboldt (1769-1859), em termos de método, 

constituiu a intuição a partir da observação, caracterizando o empirismo na busca de 

compreensão do mundo sem privilegiar os seres humanos. 

Autores como Hettner (1859-1941) e Hartshorne (1899-1992) restringiam as pesquisas 

aos espaços onde sociedades tradicionais persistiam, com a introdução da noção da 

experiência do lugar. Neste contexto, o conceito de espaço absoluto pode ser necessário para 

o processo de decisão de uma firma ou de uma instituição pública.  
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O espaço para Hartshorne aparece como uma base material, como espaço absoluto, 

como um ponto de vista no trabalho sobre área e integração, com a abordagem de variação 

espacial. Hettner vai propor o estudo das diferenças entre áreas. Pode-se considerar que o 

método de Hartshorne, em obra datada de 1939, é precursor de uma abordagem regional a 

partir do entendimento de que existiam diferenciações de áreas na Geografia ou a própria 

regionalização com fenômenos heterogêneos para cada espaço.  

Para Lima Neto (2012), Hartshorne reconhece a unicidade para o conceito de região, 

mas em sua obra The Nature compreende a dificuldade de concordância entre os geógrafos 

sobre a conceituação de um campo particular do conhecimento e define o escopo e natureza 

da Geografia a partir da história. 

A Geografia Tradicional, portanto, concebe a Geografia como uma ciência síntese na 

descrição compartimentalizada entre o espaço e as relações sociais visíveis, mas foi 

contestada na redefinição do objeto e dos métodos por outras correntes da Geografia. 

 

A GEOGRAFIA POSITIVISTA E A ANÁLISE ESPACIAL PELA 

QUANTIFICAÇÃO 

 

Na história da Geografia é possível verificar as diferentes escolas, entre elas a 

Geografia Quantitativa que na sua postura metodológica trabalhava a concepção do espaço de 

forma matematizada e hierarquizada voltada para os interesses do Estado (BARBOSA, 2006). 

Foi denominado de neopositivismo em que o espaço era um palco para os interesses do 

capitalismo mundial e baseou-se na contestação da Geografia tradicional para redefinição do 

objeto e dos métodos. 

A perspectiva neopositivista teve a influencia da revolução teorético-quantitativo da 

década de 1950, após a II Guerra Mundial, que adota 

a visão da unidade epistemológica da ciência, unidade calcada nas ciências da 

natureza, mormente a Física. O raciocínio hipotético-dedutivo foi, em tese, 

consagrado como aquele mais pertinente e a teoria foi erigida em culminância 

intelectual. Modelos, entre eles os matemáticos com sua correspondente 

quantificação, foram elaborados e, em muitos casos, análogos aos das ciências 

naturais. No plano prático as vinculações com o sistema de planejamento 

público e privado foram intensas (GOMES, 2010, p. 20). 
 

Houve uma implicação em que se acreditava que o método da quantificação seria 

sinônimo de análise espacial. Esse novo positivismo se deu por meio da lógica e das leis 

gerais da física e da matemática. Denominados de neopositivistas ou positivistas lógicos 
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tinham como principal fundamento o princípio da verificabilidade, calcado no principio da 

falseabilidade de Karl Popper. Esse princípio promove a redução de um conjunto de dados 

empíricos para a verificação de sua aplicabilidade.  

Segundo Carvalho (1989), Karl Popper, considerado empirista lógico ou 

neopositivista, teve a preocupação de caracterizar a ciência empírica à construção de 

metodologia para testar hipóteses, com a consideração de que toda teoria é relativa e pode ser 

falseada ou refutável a partir da observação empírica. 

A Geografia neopositivista marcada por rotinas estatísticas serve para relacionar dados 

de diversas naturezas, dimensões e escalas, principalmente em órgãos governamentais para as 

esferas de planejamento da vertente tecnicista, a partir de métodos e técnicas utilizadas na 

sistematização de dados utilizados em planejamento das escalas regionais. Entretanto, houve 

reação dos geógrafos tradicionais com a matematização em que as técnicas e os métodos eram 

mais importantes do que os resultados propriamente ditos. 

A partir da década de 1970, outras perspectivas foram construídas na contraposição da 

Geografia Tradicional e Geografia Teorético-Quantitativa, com distanciamento da vertente 

positivista, como a Geografia Humanista e a Geografia Crítica. 

 

A GEOGRAFIA HUMANA E O LUGAR COMO O ESPAÇO VIVENCIADO 

PELO SER HUMANO 

 

Marcada pela tensão do evolucionismo positivista, com a contribuição de La Blache 

(1845-1918), nasce a Geografia Humana a partir da Escola Francesa. Essa distinção entre a 

tendência de separar ciências naturais e humanas insere aspectos históricos na Geografia a 

partir da crítica ao método positivista. Milton Santos (2008a) afirma que para La Blache o 

espaço como objeto de estudo seria proveniente da interação entre uma sociedade localizada e 

um dado meio natural. La Blanche criticava o positivismo evolucionista e os pontos de vista 

do naturalismo de Ratzel, com estudo da unidade focada em região a partir das diferenças não 

só naturais, mas a integração de fatores físicos e humanos.  

Entretanto, a obra de La Blache, denominada de Princípios de Geografia humana, traz 

um caráter conservador da época da ordem burguesa no contexto de defesa dos interesses do 

Estado francês. Apesar da crítica ao naturalismo de Ratzel, La Brache mantinha a tendência 

naturalista com o diferencial de considerar os fatores históricos (culturais) no espaço e 

entendia que a Geografia é o estudo dos lugares. Neste sentido, Moreira (2008) afirma que a 
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técnica tem um papel central no intercâmbio entre os seres humanos e com o meio e que o 

modo de vida é uma forma de estruturar a existência dos seres humanos através de seu gênero 

de vida. 

A preocupação para La Blache foi a interpretação dos lugares, das paisagens, das 

regiões, enfim, do espaço geográfico. Entretanto, a sua abordagem histórica tem fundamentos 

funcionalistas. Fabrício e Vitte (2011) afirmam que a formulação de La Blache faz uma 

releitura do positivismo, com inserção de aspectos históricos e com a constituição de uma 

unidade harmoniosa marcadas pelo caráter funcional e indispensável das suas regiões. 

Criticou o sentido puro do positivismo, mas não rompeu com a própria noção positivista em 

que a ordem seria um preceito para o Estado de implantação da idéia de harmonia no 

território. 

Segundo Holzer (1999), a preocupação dos geógrafos humanistas, seguindo os 

preceitos da fenomenologia, foi de definir o lugar enquanto uma experiência que se refere, 

essencialmente, ao espaço como é vivenciado pelos seres humanos.  

Cara (1995) observa a dicotomia tempo e espaço, cuja superação está no cotidiano 

como ponto de partida. Nesse contexto, é importante considerar que as relações entre 

sociedade e espaço geográfico não se materializam no abstrato, mas no lugar. É no lugar que 

ocorrem as interações entre a sociedade e a paisagem, é onde ocorrem as relações de 

cooperação e de conflito. 

Segundo Tuan (1983, p. 165), o mundo é um campo de relações estruturadas em que o 

espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado 

quase todos os grupos humanos tendem a considerar sua pátria como o centro 

do mundo. Um povo que acredita que está no centro reivindica, 

implicitamente, a inelutável verdade da sua localização... Uma concepção de 

lugar como esta lhe atribuiria um valor supremo; abandoná-lo seria difícil de 

imaginar.  

 

Para Tuan (1983), a Geografia estuda os lugares sob duas óticas: a do lugar como 

localização e a do lugar como um artefato único. O lugar assume a unidade ligada pela rede 

de circulação e sugere a localização. O lugar traz as experiências e aspirações das pessoas que 

compreendem a realidade a partir do significado dado ao lugar. 

Milton Santos (1985) chama atenção para não confundir lugar e localização, pois os 

lugares podem ser os mesmos enquanto as localizações modificam-se. Lugar enquanto objeto 

ou conjunto de objetos e a localização um feixe de forças sociais exercidos em um 

determinado lugar. Afirma ainda que 
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cada localização é, pois um momento do imenso movimento do mundo, 

apreendido em um ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar 

está sempre mudando de significado, graças ao movimento social: a cada 

instante as frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas (SANTOS, 

M., 1985, p.2). 

 

Nesta perspectiva, Milton Santos (2005, p.59) afirma que o “espaço geográfico é 

formado por sistemas de objetos e sistemas de ações, um conjunto indissociável. Cada 

subespaço inclui uma fração desses sistemas, cuja totalidade é o mundo”. Neste contexto, a 

Geografia humanista alicerça-se em dois conceitos fundamentais que são o espaço vivido e o 

lugar, a partir da percepção, dos valores e das atitudes na relação do espaço e da natureza. 

 

A GEOGRAFIA CRÍTICA E O ESPAÇO DE REPRODUÇÃO DA VIDA 

SOCIAL 

 

A Geografia Crítica tem fundamentação no materialismo histórico e na dialética e 

buscou também romper com a Geografia Tradicional e a Geografia Teorético-Quantitativa. 

Segundo Corrêa (2002), trata-se de uma Geografia com severa crítica às circunstâncias que 

caracterizam o capitalismo. Aparecem nas obras de Henri Lefebvre (1901-1991), temas como 

a teoria da vida cotidiana, estudos sobre a produção do espaço urbano e sobre o Estado.  

Nos seus estudos sobre a produção do espaço urbano, reafirma o urbanismo como uma 

ideologia ou doutrina propagada pelo Estado, com o debate sobre as diferenças e o espaço 

como elemento ativo na construção dos processos sociais. Segundo Haesbaert (2010, p. 25), 

“o espaço entendido como espaço social, vivido e em estreita correlação com a prática 

social”, em que o espaço é o locus da reprodução das relações sociais de produção e da 

reprodução da própria sociedade. 

O agravamento de tensões sociais, a partir do avanço do capitalismo, o aumento de 

desemprego e as desigualdades sociais distribuídas no espaço de forma desproporcional, 

reexaminam as questões do trabalho e da localização das evoluções técnicos-informacionais 

associadas à organização sócio-espacial (CORRÊA, 2002). 

Milton Santos (2004) tem influências de Lefebvre, em que admite na natureza e no 

significado do espaço, com a compreensão da organização espacial em dois circuitos da 

economia - um superior e outro inferior, como resultado do processo de modernização 

diferenciada. O autor considera que compreender o impacto da organização e da 

reorganização do espaço e da sociedade, a partir dos sistemas históricos de diferenciação, 
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permite ir à gênese e à evolução da realidade diferenciada entre os espaços – um de 

concentração de riquezas, denominado de circuito superior; e outro de ausência de condições 

de acesso aos bens de consumo de sobrevivência, ou melhor, a constituição desigual de 

condições de consumo quantitativo e qualitativo, entendido como circuito inferior. As 

expressões de moderno e de tradicional poderiam explicar essa dicotomização de circuitos. 

Neste contexto, o autor considera que são expressões carregadas de significados e ambíguas. 

além do mais, nem sempre é possível datar corretamente as atividades do 

circuito superior, já que o que as define não é exatamente a sua idade, 

comparada a das atividades semelhantes dos países desenvolvidos, mas sua 

forma de organização e de comportamento. Quanto ao circuito inferior, parece 

ser difícil chamá-lo de tradicional, não somente porque é um produto da 

modernização, mas também porque está em processo de transformação e 

adaptação permanente e ainda porque, em todas as cidades, uma parte de seu 

abastecimento vem, direta ou indiretamente, dos setores ditos modernos da 

economia. O que está em jogo é, portanto, uma questão de comportamento 

(SANTOS, M., 2004, p. 39). 

   

A abordagem dos dois circuitos realizada por Milton Santos (2004) vem no sentido de 

problematizar a urbanização no contexto mundial e sua diferenciação no espaço. Essa 

abordagem aparece nos estudos da história dos países subdesenvolvidos em relação aos países 

desenvolvidos e a organização destes processos e o comportamento dos espaços, 

principalmente a partir da industrialização como vetor de modernização e de desenvolvimento 

regional. 

Milton Santos na sua obra Por uma Geografia nova (2008) insere a Geografia no 

debate com o conjunto das ciências sociais e compreende o papel da própria Geografia e os 

limites e as possibilidades da interdisciplinaridade. Aborda que, a partir da década de 1970, o 

marco do período técnico-científico-informacional com características de modificações nas 

telecomunicações e na expansão da infraestrutura de transporte, possibilitou novas abordagens 

da Geografia no processo da Globalização. 

O grau de modificações técnicas e informacionais intensificado com o avanço do 

modo de produção capitalista provocaram mudanças econômicas, sociais e políticas com 

expressão espacial de forma desigual no espaço. 

As diferenciações e as desigualdades espaciais assumem centralidade no modo de 

produção capitalista para definição de estratégias de sua expansão que se concretizam pelo 

avanço técnico-científico-informacional. Boaventura Santos (2005) argumenta que as práticas 

hierarquizadas de diferenças garantem aos países centrais os chamados localismos 

globalizados, enquanto que nos países periféricos a dinâmica é denominada de globalismos 

localizados. 
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A interpretação das diferenciações e das desigualdades espaciais precisa ser 

incorporada nas teorias ao longo da formação do pensamento da Geografia na sua história na 

análise dos fenômenos, principalmente no avanço do modo de produção capitalista e das 

técnicas informacionais e científicas.  

 

ESPAÇO E GLOBALIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE REGIONAL 

 

As contribuições históricas para a formação do pensamento e das correntes da 

Geografia assumem importância não no processo de segmentação, mas de distinção de 

possibilidades metodológicas, principalmente da abordagem da Geografia Regional. Essa 

abordagem assume centralidade que envolve “recortar o espaço” para que se possam ter 

orientações de análise e de compreensão das dinâmicas estabelecidas. 

A análise regional, portanto, sofre os problemas e os paradigmas da própria Geografia 

e sua complexidade passa pelo conceito de escala que, aparentemente, apresenta-se paradoxal. 

Neste contexto, Castro (1994, p. 159) afirma que não existe como “medida, porque não 

fragmenta, mas, pelo contrário, integra”. 

A análise regional deve ser tratada como possibilidade de intervenções, considerando 

o contexto local e global. Isso porque na contemporaneidade acredita-se na globalização como 

um fenômeno unilateral de expansão econômica, capaz de subordinar ou até excluir as formas 

econômicas locais não competitivas. Entretanto, muitos autores analisam esse fenômeno 

como complexo e consideram que vai além da expansão dos mercados dominantes. A 

globalização é apresentada na capacidade de predominar um ambiente homogêneo na 

existência de aldeias globais e que Milton Santos (2008c) denominou de fábula, por se tratar 

de um mito em que o mundo globalizado propaga-se na homogeneização das relações sociais 

de maneira uniforme. 

A forma de propagar a racionalidade e a homogeneização das relações sociais, sem 

considerar as diferenças locais, proporciona perversidades no modo de produção de 

intensificação da competitividade, em detrimento do capital, como movimento para sua 

legitimação. Entretanto, o mundo globalizado não acabou com o local e com diversidades 

existentes das relações sociais no espaço geográfico.  

A globalização da economia mundial, ou como alguns autores denominam de 

mundialização, deve ser analisado em suas dimensões contraditórias, marcada por 

desenvolvimento desigual, com concentração de riquezas (RATTNER, 2006). Chesnais 



45 

 

(1995) aponta que o termo globalização é um termo genérico, vago, ambíguo e sujeito às 

conotações ideológicas. Sene (2007) afirma que o termo globalização é a palavra da moda 

que foi propagada pela mídia nos anos de 1990, mas que tem enfoque predominante pelo 

prisma apenas da economia, o que representa uma maneira reducionista ao tratar do tema. 

Não se pretende aprofundar qual seria melhor denominação para tratar da expansão do 

capitalismo no seu processo de transformação: globalização ou mundialização. O que Sene 

(2007) afirma é que o termo mundialização define melhor o atual estágio de expansão do 

capitalismo que atingiu em escala mundial, e, portanto, há necessidade de mecanismos de 

controle de dimensão mundial. 

Existem autores que questionam a existência da globalização. Costa (2008, p. 11) 

afirma que “gostemos ou não, a globalização é um fato cotidiano que permeia a nossa 

realidade”, enquanto fenômeno do capitalismo contemporâneo que deve ser compreendido 

pelas fases históricas de suas forças produtivas. 

As características dominantes da globalização podem transmitir como processo linear 

e consensual. Boaventura Santos (2005) afirma que esta idéia é falsa, mas é dominante. A 

globalização, longe de consensual, é um campo de conflitos entre grupos sociais, Estado e 

interesses hegemônicos. 

Para compreender o fenômeno da globalização ou da mundialização precisa considerá-

lo como resultado dinâmico das evoluções cientificas e tecnológicas na re-construção de 

conceitos de tempo e espaço e que nem todos os lugares e pessoas fazem parte deste processo 

e que a “globalização não é global”. Isso porque a globalização precisa ser compreendida 

como processo histórico multidimensional e que o espaço geográfico é uma dimensão 

fundamental para sua materialização (SENE, 2007).  

Essa afirmação é porque o avanço tecnológico não se dá de forma homogênea no 

mundo, e muito menos a distribuição das riquezas geradas. A economia globalizada da forma 

predominante é excludente e dirigida para o movimento do capital. A globalização é definida 

com a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes 

de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas 

milhas de distancia e vice versa. 

Atualmente, expresso na internacionalização da produção e do sistema financeiro, o 

processo de concentração e de centralização do capital intensificou a exploração e as 

desigualdades na materialização do espaço. Costa (2008, p. 75) considera que 

o processo de acumulação do capital é oriundo da constante apropriação do 

trabalho não pago no processo de produção. A cada novo ciclo de produção 
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aumenta o capital acumulado nas mãos dos proprietários dos meios de 

produção, levando a uma concentração cada vez maior do capital. Em função 

da aguerrida concorrência entre os capitalistas, que implica em melhorias 

tecnológicas e aumento da produtividade do trabalho, os capitalistas que não 

se adaptaram ao novo patamar de desenvolvimento das forças produtivas, são 

derrotados ou absorvidos pelos capitais maiores, resultando numa 

centralização de capitais e na constituição de grandes empresas. 

 

Essa dinâmica de tendência global é o que Marx e Engels abordam de concentração e 

de centralização do capital, com os processos de fusões e de formações de conglomerados. 

Nesta dinâmica tem-se perpetuado a exclusão e a exploração inerente a dinâmica do capital, 

impulsionada pelas descobertas científicas na produção. Sene (2007, p. 76) afirma que 

o regime de acumulação flexível foi a saída encontrada para a continuidade da 

acumulação capitalista, particularmente nos países do centro do sistema, 

sendo um dos aspectos centrais do processo de globalização. Foram gestadas 

novas relações de produção, novos processos produtivos e novos produtos. 

Buscou se racionalizar a produção, cortando custos. A palavra de ordem 

passou a ser competitividade. 

 

As novas tecnologias permitem a descentralização espacial e a produção de uma 

elevada divisão e subdivisão do trabalho. Essas inovações no contexto da relação globalizada 

não geram condições iguais entre as pessoas e lugares, em especial nos países latino-

americanos que são caracterizados por uma crise estrutural. Essa crise foi provocada por uma 

modernização seletiva de setores resultados da ação do capital transnacional. Percebe-se com 

isso que a globalização intensificou os níveis de pobreza e desigualdades no mundo, no seu 

tempo e espaço (SOUSA, 2000). 

Harvey (2005) comenta que a globalização contemporânea faz parte de uma nova fase 

do processo de produção capitalista, principalmente no pensamento pós-moderno da 

acumulação flexível, com nova significação do tempo e do espaço. Isso porque a vida pós-

moderna é relacionada por uma sociedade global sem fronteiras, em que a pulverização do 

espaço facilita a proliferação de relações sociais capitalistas, propiciando processos de 

acumulação a partir da flexibilização no trabalho, nos mercados, nos produtos e nos padrões 

de consumo. Nesse sentido, 

a acumulação do capital sempre foi uma ocorrência profundamente 

geográfica. Sem as possibilidades inerentes da expansão geográfica, da 

reorganização espacial e do desenvolvimento geográfico desigual, o 

capitalismo, há muito tempo, teria deixado de funcionar como sistema 

econômico político. Essa mudança incessante rumo a um “ajuste espacial”, 

referente às contradições internas do capitalismo (registrada, de modo mais 

perceptível, como superacumulação de capital numa área geográfica 

específica), junto com a inserção desigual de diversos territórios e formações 

sociais no mercado mundial capitalista, criaram uma geografia histórica 
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global da acumulação do capital, cujo caráter precisa ser mais bem entendido 

(HARVEY, 2005a, p. 193). 

 

Apesar da propagada globalização homogeneizadora, “o que vemos, 

concomitantemente, é uma permanente reconstrução da heterogeneidade e da fragmentação 

via novas desigualdades e recriação da diferença” (HAESBAERT, 1999, p.15). Os 

investimentos e as evoluções tecnológicas são instalados de forma desigual, concentrando-se 

em determinados lugares, o que ocasiona e intensifica as desigualdades regionais. 

A partir da história de distribuição territorial das evoluções tecnológicas no espaço 

geográfico é possível compreendê-las como condicionantes para a redução ou ampliação das 

desigualdades socioespaciais, a partir da modernização das bases técnicas. Giddens (1991) 

afirma que uma das conseqüências fundamentais da modernidade é a globalização. A 

modernidade é, inerentemente, globalizante e suas tendências partem de uma dialética relação 

entre os pólos local e global. Já num mundo pós-moderno, o tempo e o espaço já não seriam 

ordenados em sua inter-relação pela historicidade, com entrelaçamento entre o global e o local 

de uma maneira complexa e dialógica. 

Harvey (2005) contrapõe a idéia de que as relações espaciais, como também, a 

estrutura geográfica, possam ser reduzidas a uma teoria do Estado. Enfatiza que o espaço, do 

ponto de vista abstrato, possui propriedades que além de complexas são especificas, às vezes, 

mais do que as do tempo. O autor ainda discute que o processo da globalização na 

acumulação flexível, estimula a centralização do capital em grandes empresas e 

estabelecimento de alianças corporativas, com o objetivo de dominação dos mercados. 

Mesmo com a questão da dominação do processo de produção capitalista, existem ainda 

“espaços de esperanças” em meio ao espaço do capital. 

Alguns autores afirmam que o Estado colabora com a difusão do discurso neoliberal 

do fim do seu papel enquanto ente regulador da economia e disseminador da democracia de 

mercado, mesmo sabendo que este mercado de ordem capitalista, por definição, não é 

democrático e sim excludente e concentrador de riquezas para o capital (SENE, 2007). 

Stiglitz (2002, p. 263) afirma que a globalização “não está dando certo para muitos 

pobres do mundo”, nem para o meio ambiente e muito menos para a estabilidade da economia 

global por conta dos interesses e da ideologia de sociedade impregnada para o capital. Sene 

(2007) considera que a ideologia no contexto da globalização é um embate comunicacional na 

tentativa de atribuir sentidos simbólicos na disputa do poder, como uma ilusão, como 

estratégia de distorcer a realidade. Segundo Milton Santos (1996, p. 34) 
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o mercado é tornado tirânico e o Estado tende a ser impotente. Tudo é 

disposto para que os fluxos hegemônicos corram livremente, destruindo e 

subordinando os demais fluxos. Por isso, também, o Estado deve ser 

enfraquecido para deixar campo livre à ação soberana do mercado. 

 

Sabe-se que a globalização, enquanto processo de aprofundamento da mundialização 

do capital, provoca transformações no espaço geográfico, mas acima de tudo é comandada por 

pessoas. É neste contexto que Milton Santos (2008c) aponta que a globalização poderia ter 

perspectiva mais humana com a utilização das bases técnicas no contexto da diversidade 

cultural, religiosa, política em detrimento de um racionalismo que propaga e impõe a 

homogeneidade na racionalidade para o capital. Giddens (1991) comenta que a revolução 

constante da tecnologia ganha parte de seu ímpeto nos imperativos da acumulação capitalista 

e que, para evitar danos inerentes à lógica do desenvolvimento cientifico e tecnológico, é 

necessário a humanização da tecnologia como forma estratégica de humanização da própria 

globalização. 

Segundo Sene (2007), os sujeitos da hegemonia da globalização tendem a padronizar o 

espaço geográfico mundial para torná-lo abstrato e fragmentado, com o objetivo de facilitar 

seus fluxos para o capital. Para o enfrentamento desta dinâmica hegemônica do capital, a 

partir da globalização, é necessário a construção de espaços sociais, concretos de 

materialidade no local. É a dinâmica de que o global contém o local e o local contém o global. 

A centralidade da construção das sociedades contemporâneas deve utilizar os 

conceitos de globalização e localização, pois as relações humanas não se materializam no 

abstrato, pois é no lugar que se pode buscar estratégia de se enfrentar a hegemonia da 

fragmentação perversa para a humanidade. 

Outro aspecto do local é que a interação com o contexto global precisa desconstruir o 

papel tradicional do Estado na sua manutenção e na sua transformação (FONT e RUFI, 2006). 

A globalização não acabou com o Estado, nem eliminou o seu próprio conceito e sua 

dissolução na atmosfera global, e questionam se a globalização realmente representa algo 

novo. 

Nessa análise, observam que o Estado é uma instituição imprescindível, mesmo com 

épocas em que sua intermediação foi diminuída 

pela ação dos mercados no processo da chamada globalização, e que a partir 

dos anos oitenta outros tipos de espaços sub-estatais e trans-estatais ganharam 

destaque, especialmente os que foram denominados, com certa inevitável 

ambigüidade, de regiões... As novas regiões, institucionalizadas ou não, 

podem responder a muitas tipologias de entidades territoriais e de 

identidades... São espaços que assumem parte da função de lugar em um 
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mundo que tende à globalização, competindo com outros Estados para se 

consolidar como agentes do sistema econômico, cultural e político (FONT e 

RUFI, 2006, p. 121-122). 

 

Segundo Giddens (1991, p.164), existe um dilema ao afirmar que os mercados 

capitalistas devem ser regulados a partir de uma dinâmica do Estado, mas considera que se 

pode levar ao autoritarismo político. Por outro lado, deixar os mercados livres sem cessões 

produz disparidades entre as condições de vida de diferentes grupos e regiões e que o 

crescimento econômico traduz a fadiga do desenvolvimento, e essa estratégia só valeria caso 

fosse voltada para a melhoria da qualidade de vida da maioria da população.  

Portanto, compreende-se que a globalização não acabou com o local, nem com o 

Estado, nem com o rural e muito menos com as diferenças culturais existentes no espaço 

geográfico. Enseja novas lutas, com a ligação contínua entre o local e o global, 

principalmente do entendimento do espaço geográfico. 

A nova economia cultural global deve ser interpretada como uma ordem disjuntiva, 

superposta e complexa, e não pode mais ser interpretada em termos dos modelos de centro e 

periferia existentes, como foi uma das teorias do desenvolvimento regional (APPADURAI, 

1994, p.312). 

A globalização e a regionalização assumem naturezas imbricadas e complementares 

em múltiplas dimensões produzidas e difundidas no espaço das relações sociais. Portanto, o 

conceito de espaço torna-se chave na Geografia na configuração da própria sociedade e faz-se 

necessário resgatar as principais considerações históricas sobre o conceito de espaço nas 

abordagens epistemológicas de região. 

 

REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO 

 

Para tratamento da questão regional torna-se necessário a compreensão do conceito de 

região na relação com o espaço na Geografia. Esse contexto, vem da perspectiva tanto 

epistemológica quanto empírica na utilização da região como conceito chave para as 

regionalizações e para as análises sobre as unidades de planejamento do Estado e das 

intervenções de desenvolvimento frente aos processos de globalização. É importante 

considerar que este conceito não é harmônico no pensamento geográfico e existem distinções 

a partir das correntes epistemológicas. 
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Região deriva do latim régio, que se refere à unidade político territorial em que se 

dividia o Império Romano. Sua raiz vem do ato de governar, o que atribui à região uma 

conotação política e que designasse áreas que dispunha de uma administração local, 

subordinadas às regras gerais e hegemônicas. Contudo, o termo região é denominado como 

uma porção de terra contínua, relacionando-se com a localização e a extensão com uma 

determinada característica que a distingue das demais (GOMES, 2007). 

Região no tempo do Império Romano foi utilizada para designar áreas subordinadas à 

ordem hegemônica que os governantes locais tinham poder e autonomia. Em seguida, com a 

decadência do Império Romano, a origem espacial do poder foi representada pelos feudos na 

Idade Média. Toda a Idade Média foi marcada por uma visão de mundo centrada de natureza 

essencialmente religiosa. Se a Idade Antiga pode ser denominada de Cosmocêntrica, a Idade 

Média foi caracterizada como Teocêntrica, pois tudo gira em torno da idéia de Deus. A visão 

de história da Idade Média foi, essencialmente, uma visão religiosa e a Igreja Católica da 

época reforçou a divisão de espaço do Império Romano, para estabelecimento neste momento 

de suas unidades regionais de hierarquia administrativa. 

 O surgimento do Estado moderno na Europa recoloca o problema das unidades 

espaciais de caráter regional, com a complexidade nas negociações e nos conflitos que 

envolveram a redefinição do poder. Observa-se que a questão do Estado moderno foi a mesma 

que deu origem ao conceito de região na Idade Antiga, ou seja, da relação entre a 

centralização, a uniformização administrativa e a diversidade espacial de exercício do Estado 

(GOMES, 2007). 

No século XIX, um dos conceitos dominantes foi de região natural, resultante da 

uniformidade das dimensões da natureza da fauna, flora, relevo, clima, entre outros. Esse 

conceito afirma que o meio natural “explica” as diferenças sociais e o conjunto da diversidade 

espacial.  

No início do século XX, foi considerado que o ambiente natural não seria capaz de 

explicar tudo. Essa perspectiva, denominada possibilismo, considera que as regiões existem 

como unidades físicas como resultado da ação humana, denominada de espaço geográfico, e 

que a região não seria natural, mas de influencia direta da evolução das relações entre seres 

humanos e natureza (GOMES, 2007; CORRÊA, 2002).  

Corrêa (2002, p.16) aponta que existe o método regional que se opõe ao conceito de 

região natural e ao possibilismo para definição de região que difere do determinismo 

ambiental. Esse método considera que a diferenciação espacial não é vista a partir das 
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relações entre a ação humana e a natureza, mas uma interação de fenômenos em uma dada 

área geográfica. Essa conceituação, entretanto, é limitada para contribuir no entendimento de 

região e de organização espacial. 

Milton Santos (2008a) considera que a disputa entre os possibilistas e os deterministas 

pelo estabelecimento de pressupostos viciados, mostrou-se falsa. Pode-se constatar que a base 

de La Blache incluiu os seres humanos como fator a ser considerado no espaço, enquanto os 

deterministas davam prioridade aos fatores naturais, sendo que esta última noção não suprime 

a idéia de possibilidade, e sim reforça. Sobre esse aspecto, Milton Santos (2008a, p.44) ainda 

afirma 

essa querela serviu apenas para retardar a evolução da Geografia; e a noção de 

possibilismo, por isso mesmo, jamais conseguiu desenvolver-se de maneira 

satisfatória. 

 

Neste contexto, a visão de região, enquanto uma paisagem que entrelaçam de forma 

harmoniosa a relação de seres humanos e de natureza, pode ser evidenciada nas obras de La 

Blache, que considera paisagem e região como conceitos associados. Segundo Corrêa (2002, 

p. 29) 

a região geográfica definida por Vidal de La Blache e seus discípulos tem 

seus limites determinados por diversos componentes: uma fronteira pode ser o 

clima, outra o solo, outra ainda a vegetação. O que importa é que na região 

haja uma combinação específica da diversidade, uma paisagem que acabe 

conferindo singularidade àquela região. Não se trata de um corte mais ou 

menos arbitrário na distribuição desigual de um determinado elemento sobre a 

superfície da Terra. 
 

Como foi visto, a Geografia Tradicional, fundamentada no positivismo lógico, 

apresenta-se outra versão para compreensão da região que se opõe tanto ao determinismo 

ambiental quanto ao possibilismo de La Blache. A diferença e a determinação de regiões 

devem ser a partir de técnicas matematizadas que através da estatística possam revelar os 

agrupamentos de uma dada superfície terrestre. 

As regiões definidas estatisticamente possibilitaram o aparecimento da divisão 

regional em duas compreensões complementares: as regiões funcionais, que seguem a 

estruturação do espaço, não do ponto de vista da uniformidade espacial, mas a valorização das 

atividades econômicas vigente; e as regiões homogêneas, que definem os espaços como 

regiões mais ou menos semelhantes. As principais características entre as regiões funcionais e 

homogêneas apresentam-se no Quadro 1. 
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Quadro 1. Principais características entre Região Homogênea e Região Funcional. 

Características Região Homogênea Região Funcional 

Princípios Homogeneidade Coesão 

Propriedades básicas Uniformidade e estabilidade 

Realidade horizontal 

Mobilidade 

Realidade vertical 

Fenômenos privilegiados Ações em área Ações em rede 

Método de 

regionalização 

Diferenciação Hierarquização de polos e 

fluxos (centros e periferias) 

Fonte: Adaptado de Haesbaert (2010). 

 

As regiões funcionais e as regiões homogêneas apresentam princípios distintos e 

complementares que pautaram os debates sobre região e regionalização. Os princípios da 

extensão e da conexão trabalhados na lógica da regionalização tradicional em regiões naturais 

são abordados por Guimarães (1942), como inter-relação da distribuição dos fenômenos 

existentes e suas correlações, e que a unidade não quer dizer uniformidade. Afirma ainda que 

a respeito da caracterização duma região natural, mostra que não basta 

conhecer um dado território em todos os seus pormenores. Por mais que se 

acumulem as observações dos fenômenos que nele se distribuem, somente por 

esse fato não se chegará a distinguir as regiões que o constituem; e ainda 

necessário interpretar esses fenômenos, descobrir as correlações entre eles, a 

fim de apreender-se a unidade geral, a característica de cada região natural 

(GUIMARÃES, 1942, p. 11-12). 

A Geografia Tradicional tem o sistema de região explicitado em princípios da 

classificação inerentes as ciências da natureza. Segundo Corrêa (2002), a região aparece como 

classe de área, concebido através da divisão lógica ou de agrupamento. A divisão lógica é 

classificada em partes, com exemplo clássico das regiões naturais. O agrupamento estabelece 

a divisão regional a partir de uma tipologia. Assim a geografia regional 

não tem o propósito de reconhecer uma síntese, como de Vidal de La Blache, 

sem de procurar pela singularidade de cada área, como em Hartshorne 

(CORRÊA, 2002, p. 39). 

 

Haesbaert (2010) afirma que Hartshorne (1939) criticava o conceito de região a partir 

das unidades concretas e naturais, em que as regiões não eram determinadas na natureza ou na 

realidade. Neste sentido, outra abordagem emblemática da perspectiva analítico-racionalista 

da corrente quantitativa ou neopositivista, com David Grigg, a região aparece como simples 

instrumento analítico e independente da realidade. 

Por um lado, a região, desde o fim da Idade Média, assume as divisões administrativas 

dos Estados e, por outro, na realidade cotidiana do senso comum, assume-se com os 

princípios da localização e da extensão. No contexto do domínio do conceito de região no 
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desenvolvimento da sociedade, observa-se o pluralismo que se estabelece com maior 

intensidade a partir da década de 1970. 

Pode-se, historicamente, a partir da década de 1970, sistematizar a emergência de três 

conceitos que se referem à região: o primeiro, referindo-se a organização espacial dos 

processos sociais vinculados ao modo de produção, tratando-se de uma divisão social do 

trabalho; o segundo, conceitua a região como conjunto de relações culturais entre um grupo e 

lugares específicos, na perspectiva da região como resultado de transformação da paisagem 

natural em paisagem cultural, vivenciada pelos seus habitantes; e por último, a região como 

meio para interações sociais, tratando-se a região como uma forma política de que a 

dominação e o poder constituem fatores de distinções (CORRÊA, 2002).  

Esses conceitos sobre região revelam o pensamento geográfico: a Geografia Crítica e a 

Geografia Humanística. A Geografia Crítica questiona a Geografia Tradicional, considerando 

a necessidade de repensar o conceito de região, sob a ótica dos modos de produção da 

sociedade.  

Lacoste (1993, p. 31) reivindicou o caráter político e denominou região-personagem: 

um poderoso conceito-obstáculo e que os 

malabarismos de estilo não são assim tão inocentes como podem parecer à 

primeira vista, pois eles permitem escamotear as diferenças e as contradições 

entre os diversos grupos sociais que se encontram nesses lugares ou sobre 

esses territórios. E a razão pela qual esses geografismos são tão utilizados nos 

discursos patrióticos, quer se trate do Estado-nação ou da região, que alguns 

consideram como mininações ou como nações em potencial. 

 

Segundo Haesbaert (2005), na visão da Geografia Crítica acontece a morte da região, 

quando Lacoste denomina a região como poderoso conceito-obstáculo e depois como região-

personagem, como impeditivo de considerar outras representações espaciais e o exame de 

suas relações. Corrêa (2002, p. 41) afirma que a conceituação de região na perspectiva da 

Geografia Crítica tem o 

defeito de considerar a região uma situação que no capitalismo monopolista 

de hoje é cada vez mais inexistente. As regiões tenderiam, assim, a 

desaparecer. Ou seja, não haveria mais diferenciação de áreas. 

 

Haesbaert (2005; 2010) identificou e analisou as fases de processo de construção, 

destruição e reconstrução do conceito de região. Foram delimitados os momentos que 

decretaram a morte da região na Geografia e sua ressurreição nas últimas décadas, 

importantes na contextualização e na compreensão histórica. Uma das referências sobre a 
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morte e a ressurreição da região, nestas últimas três décadas, está associada à visão da 

Geografia Crítica. 

Essa abordagem, segundo Haesbaert (2010), inclui o fim dos territórios ou até mesmo 

o fim do espaço, em uma visão simplista do fim da própria Geografia. Foi abordado também 

o próprio fim da região, associado à crescente homogeneização provocada pelo sistema 

capitalista a partir dos processos de globalização com o discurso de propagação da 

uniformização. 

Na Geografia Crítica, a partir da década de 1980, acontece a ressurreição da região 

quando, por um lado, a região é vista como fruto da divisão do trabalho e, por outro, a 

existência de movimentos sociais na luta contra as desigualdades provocadas de forma intensa 

pelo modo de produção capitalista. 

É importante a contribuição da Geografia Crítica em considerar que no modo de 

produção capitalista o processo de regionalização se acentua, verificado principalmente no 

processo de globalização do mercado. Isso porque, conforme Corrêa (2002), a região se 

constitui em uma entidade concreta, resultado de múltiplas determinações, ou seja, da 

efetivação dos mecanismos de regionalização sobre um quadro territorial previamente 

ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada, heranças culturais e materiais e 

determinada estrutura social e seus conflitos. 

Milton Santos (2005, p.56) aborda que “a região fora um sinônimo de territorialidade 

absoluta de um grupo, com as suas características de identidade, exclusivamente e limites, 

devidas à presença única desse grupo”. Assim, as regiões se tornaram lugares funcionais do 

todo, espaços de conveniência. Esse autor conclui, enfatizando que “o fato de ter vida curta 

não muda a definição do recorte territorial”. 

Isso porque Milton Santos (1996, p. 196) afirma que é um erro proclamar o fim dos 

territórios ou das regiões, ou mesmo falar em não lugar, pois em “nenhum subespaço do 

planeta pode escapar ao processo conjunto de globalização e fragmentação, isto é, 

individualização e regionalização”.  

Em outra perspectiva, surge a Geografia Humanista que compreende a região como 

espaço vivido, relacionando-a como meio para interações sociais, acompanhada da retomada 

da Geografia Cultural. Essa perspectiva vem na mesma dinâmica da Geografia Crítica de 

contrapor a Geografia Tradicional. 

Castro (1992) aborda que regiões na Geografia Humanista são percebidas como 

espaços geográficos diferenciados e interligadas por fluxos demográficos, econômicos e de 
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poder e que a região tem como ponto de partida a dimensão territorial das relações sociais a 

concepção de mediação do espaço geográfico, enquanto produto da transformação da natureza 

pelo trabalho social. Assenta-se na subjetividade, na experiência, no simbolismo, com 

privilégio do singular com a revalorização da paisagem. 

Na sua obra Metamorfoses do espaço habitado, Milton Santos (2008b) aborda que o 

espaço habitado inerente ao fenômeno humano é dinâmico e que as diferenciações estruturais 

de lugar para lugar trazem as singularidades existentes no mundo e de sua repartição em 

conjuntos regionais, como mosaico de regiões. 

Para Milton Santos (1999), a região continua a existir, mas com um nível de 

complexidade jamais visto. A região ressurge com força no ambiente de compreensão da 

diversidade na organização social. Haesbaert (1997) comenta que a conceituação de região 

precisa ser mais rigorosa, mesmo porque é carregado por ambigüidades, se confundindo 

região com recorte espacial. Nesse sentido, a complexidade do tema é um dos maiores 

desafios para a conceituação de região. 

Segundo Haesbaert (2010), pensar em região é pensar antes de tudo em processos de 

regionalização articulados na ação dos sujeitos sociais que produzem o espaço e na interação 

estabelecida. Esta afirmação traduz a importância da região tomada em sua dimensão política, 

porque em momentos e abordagens distintas foi propagado o fim das regiões.  

Na compreensão de Gomes (2007, p. 49), o estabelecimento do conceito de região não 

pode ser na dinâmica de como “se a ciência fosse um tribunal onde se julgasse o direito de 

vida e de morte das noções”. Entretanto, a contextualização das mortes e das ressurreições do 

conceito de região surge na necessidade de compreensão das abordagens empíricas e 

epistemológicas num contexto histórico. 

Castro (1992, p.34) afirma que o desenho dos limites da região política não é casual, e 

deriva das alianças,  

delineadas por interesse político administrativo, se não são significativas de 

um tipo especifico de identidade territorial, são importantes por revelar 

condições e situações particulares entre espaço e política, num plano mais 

geral, e relações de poder central e território, num plano mais restrito.  

 

A discussão sobre a conexão entre a administração do Estado, o sistema político 

representativo e o território aponta para análise da organização espacial nas escalas territoriais 

locais e regionais. Esse debate é necessário para compreensão do conceito de região na análise 

dos processos de regionalização, em que Castro (1999, p.30) aborda sobre as alocações de 

recursos que afetam a economia de territórios específicos, e que a “diferenciação espacial 
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define-se na identidade que se realiza nas relações homem/ meio, em seu nível mais 

elementar”, estabelecendo com ele seus laços.  

A região nesta discussão se configura como uma expressão de interação entre o espaço 

da sociedade local e a sociedade global, como formas diferenciadas a partir do processo de 

produção do espaço geográfico.  

Gomes (2007, p.63) chama a atenção para a ruptura da conceituação de região do 

senso comum a partir do conceito científico, “um meio para demonstração de uma hipótese e 

não mais um produto final do trabalho de pesquisa”. A região, nessa perspectiva, passa de ser 

um produto para ser um meio. As possibilidades de divisões são infindáveis, a partir de 

estabelecimentos de critérios relevantes de explicação dos fenômenos. 

O debate sobre região tem uma trajetória histórica na geografia. Nesta análise busca-

se, através da conceituação, o modelo explicativo que analise a relação sociedade e meio 

natural (ou meio ambiente), na interpretação da diversidade na organização social e as 

perspectivas epistemológicas e empíricas para a compreensão dos conceitos de região. 

 

TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE 

 

Território tem sido uma expressão ambígua, designando desde um espaço social 

qualquer até um sentido totalmente abstrato (HAESBAERT, 1997). A variação de conceitos 

de território, a partir das diversas correntes e ciências do conhecimento promovem o risco do 

reducionismo conceitual, ao mesmo tempo traz a ampliação de possibilidades de conceitos e 

de riqueza da produção de conhecimento.  

Assim, o território assume uma polissemia no contexto das abordagens e dos autores, a 

partir de diferenciações não enquanto problema central, mas com possibilidades de suas 

materialidades em múltiplas dimensões históricas na relação ser humano e natureza, com a 

distinção de espaço enquanto categoria de análise e território como conceito (HAESBAERT, 

2006).  

Segundo Andrade (2004), a expressão território tem uso antigo nas ciências sociais e 

naturais, mas é retomada na Geografia Política e concorre com as categorias de região e de 

espaço, na interação entre a política e o território voltada à administração do Estado. O 

conceito de território, entretanto, não pode ser confundido com o de espaço ou de lugar, e sua 

vinculação está associada à idéia de domínio ou de gestão de determinada área. Milton Santos 

(2007, p.13) afirma que  
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o território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, 

todos o poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manisfestações da sua existência. 

 

Haesbaert (2006) propõe um agrupamento em três vertentes básicas sobre as noções 

de território: a primeira, de caráter político ou jurídica política, enquanto espaço delimitado e 

controlado por um exercício de poder, relacionado ou não com o Estado; a segunda, com uma 

abordagem cultural ou simbólico-cultural, em que o território pode ser compreendido por uma 

comunidade baseada na diferenciação étnica, como espaço de identidade cultural, instrumento 

de um grupo, produto de identidade social sobre o espaço; e a terceira de uma noção 

econômica, apesar de menos difundida, enfatiza o embate entre classes sociais e relação 

capital e trabalho a partir das relações econômicas no espaço. 

Sposito (2004a) destaca a existência de uma riqueza de concepções de território, a 

partir de distintas concepções epistemológicas, de possibilidades de tratamentos de análise no 

contexto da trajetória histórica da própria Geografia. Dentre essas concepções, existe uma 

primeira abordagem denominada de naturalista,  

segundo a qual território aparece como imperativo funcional como elemento 

da natureza inerente a um povo ou uma nação e pelo qual se deve lutar para 

proteger ou conquistar (SPOSITO, 2004a, p.17).  

 

Trata-se de uma perspectiva de uma definição naturalista do território vinculado ao 

comportamento dos seres humanos na relação da sociedade com a natureza, e até mesmo de 

animais como espaço defendido para as necessidades e a proteção enquanto uma 

territorialidade animal. Haesbaert (2006) aborda sobre estudos da Etologia que tratam de 

padrões de comportamento específicos de espécies animais em um ambiente natural, com a 

construção de uma territorialidade animal a partir da defesa de determinados espaços, 

corresponde à mesma dinâmica para o comportamento humano. 

Haesbaert (2006) comenta que apesar das críticas da tendência naturalista com 

enfoque na Etologia, com as recentes descobertas da biogenética, esta tendência 

neodarwinista torna esta abordagem atual. A questão central não é o questionamento da 

legitimidade desta visão, mas como desenvolver instrumentos conceituais a partir das 

abordagens epistemológicas na relação dos seres humanos com o espaço. 

A concepção naturalista, a partir de Ratzel, compreende o território como recursos 

naturais, como substrato necessário para a vida humana. Segundo Candiotto (2004), Ratzel 

compreende o território como uma parcela do espaço e delimitada, com ou sem presença de 

seres humanos, e, portanto, não superou a visão naturalista de território a partir do 
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desenvolvimento da Antropogeografia. Ratzel restringe o território ao Estado nacional a partir 

de sua experiência alemã. Souza (2007) comenta que o termo território é utilizado em grandes 

espaços, em sentimentos patrióticos, em associação com o Estado como grande gestor, não 

obstante em tempos de globalização esse governo-gestor fica cada vez mais vulnerável.  

Na concepção de Ratzel, o território assume um caráter jurídico-político, visto como 

“um espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce um determinado poder, 

especialmente de caráter estatal”, como instrumento do poder político ligado à cidadania 

(HAESBAERT, 1997, p.39). 

A abordagem de caráter política é a mais difundida e o território visto como um 

espaço delimitado e controlado a partir do exercício de poder político do Estado, a partir da 

visão de Ratzel. Este tratamento, a partir da Geografia Política na relação território de 

concepção neodarwinista, está presente nas concepções contemporâneas, com caráter 

empírico e descritivo de síntese. Saquet (2005, p. 13884) afirma que a concepção ratzeliana 

tem um entendimento conservador do território, como palco, solo, recursos 

naturais, dispostos e a serem usados por um determinado povo. Este, 

organizando-se, cria o Estado para controle e uso dos elementos da natureza. 

 

Raffestin (1993) critica a Geografia Política de Ratzel por estar estreitamente ligada a 

ação do Estado-Nação e define que o território se forma a partir do espaço, na construção de 

malhas, nós e redes com delimitação do campo de poder e de ações. Por assim dizer, um 

espaço medido e marcado pela projeção do trabalho humano e preocupado em argumentar 

sobre as relações de poder que se organizam fora do Estado moderno. Ou seja, a dimensão 

política tem um sentido amplo a partir do poder, além da estrutura do Estado. 

Para Raffestin (1993, p. 144), o espaço é finito e relacional construído pelos seres 

humanos, e o território a “prisão que os homens constroem para si”. Ou melhor, o território 

traduz neste contexto o espaço socialmente produzido e apropriado. A concepção de Raffestin 

tem caráter político do território e considera 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 em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente... o ator territorializa o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

 

Portanto, para Raffestin, a construção do território é marcada pelas relações de poder, 

como espaço modificado pelo trabalho da própria relação social na sua historicidade. O poder 

é compreendido como uma construção, como um exercício de relação social em inúmeras 

dimensões (sociais, econômicas, políticas, culturais) de concepção simbólica (HAESBAERT, 

2006). Essa abordagem dialoga diretamente com Focault (1979) quando aborda sobre o poder 
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e considera que o poder não é um objeto natural e tampouco o controle de um conjunto de 

instituições, mas é uma prática social construída historicamente e suas operações podem ser 

analisadas a partir dos gestos, das atitudes, dos comportamentos, dos discursos e dos hábitos 

dos sujeitos sociais. 

O poder, enquanto relação, envolve as representações simbólicas, além das questões 

políticas. Bourdieu (2001) trata da produção simbólica e das relações informais do poder 

como forma de explicar as relações de poder na realidade social, com a defesa de que a classe 

dominante possui um poder simbólico que é disseminado e reproduzido pelas instituições e 

práticas sociais. Para o autor, esses símbolos formam instrumentos que contribuem para 

manutenção da ordem social dominante, em que se propaga a concepção homogênea do 

tempo e do espaço, de maneira a extrapolar a visão funcionalista a partir da compreensão 

metodológica da análise estrutural.  

Para Raffestin (1993, p. 177), não existe materialidade neutra no tratamento do 

território, visto como 

uma reordenação do espaço no qual a ordem está em busca dos sistemas 

informacionais dos quais dispõe a homem enquanto pertencente a uma 

cultura.  

 

Nesta dinâmica, Lefebvre distingue a dominação do espaço como fruto das 

transformações técnicas sobre a natureza, com apropriação do espaço. A relação entre 

dominação e apropriação no contexto da dimensão simbólica, em um sentido mais funcional 

de subjetividade. 

Embora, inicialmente, tenha havido apropriação sem dominação, 

gradativamente, com o papel crescente dos exércitos, da guerra e do poder 

político do Estado, aumentam as contradições e os conflitos entre esses dois 

processo, e é a dominação que finalmente se impõe, reduzindo drasticamente 

os espaços efetivamente “apropriados”. Assim, de acordo com o grupo e/ou 

classe social, o território pode desempenhar os múltiplos papéis de abrigo, 

recurso, controle e/ou referência simbólica. Enquanto alguns grupos se 

territorializam numa razoável integração entre dominação e apropriação, 

outros podem estar territorializados basicamente pelo viés da dominação, num 

sentido mais funcional, não apropriativo (HAESBAERT, 2006, p. 96). 

 

A abordagem sobre território em uma concepção cultural ou simbólico-cultural está 

voltada para o indivíduo no que diz respeito à territorialidade e sua apreensão, mesmo 

carregado de forte conotação cultural. Tem-se o território do indivíduo, seu espaço de 

relações, seu horizonte geográfico, como produto da valorização/ apropriação de um 

determinado grupo em relação ao seu espaço vivido (SPOSITO, 2004a; HAESBAERT, 

2006). 
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Nessa abordagem, a territorialidade está associada ao mundo dos sentidos, da cultura e 

das interações com referência as pessoas e a capacidade de se localizar e se deslocar dos 

sujeitos sociais. Nesta dinâmica, Haesbaert (2006; 1997) desmistifica a desterritorialidade, 

afirmando que é uma nova forma de territorialização, com a identificação da existência da 

multiterritorialidade enquanto processo paralelo de destruição e de construção de territórios, 

proporcionada pelo meio técnico-científico-informacional em uma dinâmica que integra o 

continuum do caráter mais concreto ao abstrato.  

A multiplicidade e a diversidade territorial contribuem para a formação de tipos 

territoriais distintos tratados como múltiplos territórios ou múltiplas territorialidades. Nesta 

dinâmica, Haesbaert (2006, p.348) afirma a existência de territórios zonal ou de territórios de 

rede, e a existência da multiterritorialidade zonal ou de territórios geralmente é hierarquizada 

e formada pela sobreposição ou ligação em rede de territórios-zona. É o caso 

típico da organização político-administrativa dos Estados modernos, onde 

pertencemos ao mesmo tempo a uma hierarquia de múltiplas jurisdições 

territoriais, da municipalidade ao condado, à província, ao Estado e, hoje, pelo 

menos no caso da União Européia, a um “bloco de poder” supracional. Trata-

se de uma “multiterritorialidade” de territórios-zona encaixados, ligada à 

lógica estatal hierárquica dominante da modernidade. 

 

Segundo Saquet (2005), o território e a territorialidade geram des-territorialidade e 

novas territorialidades condicionadas pelas forças econômicas, políticas e culturais 

intimamente imbricados com o Estado e o capital. Portanto, a territorialidade extrapola as 

relações de poder político, símbolos de grupos sociais, com envolvimento dos sujeitos sociais 

no espaço a partir da materialidade e da imaterialidade conjugados no território. 

Independente das abordagens sobre território como conceito da Geografia, pode-se 

afirmar que o território não se restringe à categoria de espaço, pois é muito comum o conceito 

de território ser confundido com o de espaço e, nesta perspectiva, Sposito (2004b) apresenta 

uma abordagem que nessa situação o território ultrapassa a condição de suporte das relações 

de produção, com incorporação desta condição de forma vertical.  

O conceito de território, a partir de Corrêa (2002, p. 251-252), se constitui um 

conceito subordinado à categoria espaço, isto é, à organização espacial, como espaço 

revestido da dimensão política, afetiva ou ambas. Territorialidade deriva do processo de 

apropriação que pode assumir uma dimensão afetiva que deriva das práticas espacializadas 

por parte de grupos distintos e, por sua vez, refere-se ao “conjunto de práticas e suas 

expressões materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e permanência de um 
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dado território por um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos sociais e as 

empresas”. 

Outra abordagem relevante é da identificação de território sob o signo da região, muito 

utilizado no Brasil, desde a colonização para identificar os pedaços que compõe um todo do 

“território nacional”, caracterizando, equivocadamente, cada macrorregião, como um taco de 

terras de forma padronizada, homogêneas, e numa perspectiva de que fossem hermeticamente 

fechadas. Também se pode afirmar, conforme Andrade (2004), que território não é sinônimo 

de região ou de lugar ou de local, em que se associa o território mais à idéia de integração 

nacional, de uma área efetivamente ocupada pela população, pela economia, a produção, o 

comércio, os transportes, a fiscalização.  

Território representa espaço de ação e de poderes, e no contexto contemporâneo tem 

diferentes inserções na globalidade historicamente fragmentada. Cara (1995) contextualiza 

que o território é ligado à territorialidade em dois pensamentos geográficos: o primeiro, 

considerando a influência do global como condicionante; e um segundo, a revalorização do 

local e do cotidiano como ponto de partida. 

Mesmo considerando que território não é sinônimo de local, ou de região ou de lugar, 

Carlos (1996, p. 24) aborda que a análise parte do pensamento a partir do cotidiano, onde se 

realizam o local e o mundial. É a historia do sujeito que produziu o espaço e é também 

marcada por contradições de poder e de lutas. Damiani (1999, p.161) afirma que o cotidiano é 

um nível de analise importante porque traduz a reprodução da vida. Para isso, é necessário 

“incorporar ao espaço a crítica da vida cotidiana, que põe o acento na reprodução das relações 

sociais”.  

O cotidiano, como nível de análise da totalidade, não exclui a transformação, pois a 

crítica da vida cotidiana pode-se transformar a realidade, a partir do vivido. No mundo atual, 

apesar dos padrões tecnológicos avançados, os seres humanos vivem formas de alienação que 

os mantêm distantes de sua realização e de sua humanização, distantes das contradições entre 

as forças produtivas e as relações de produção. Assim, o cotidiano amplia as relações locais, 

considerando “o vivido, a subjetividade, as emoções, os hábitos e os comportamentos” 

(DAMIANI, 1999, p.163). 

O cotidiano renova sua importância nessa perspectiva, não somente a partir do local, 

mas na busca de sentimento de pertencimento e de identidade, na necessidade de construção 

constante do espaço geográfico como referência como o lugar (CARA, 1995). 
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Serpa (2008, p.16) aborda que o espaço geográfico foi fragmentado, principalmente 

pelo Estado moderno, com o “conhecimento íntimo com o território”. A variação de conceitos 

de território, a partir das diversas correntes e ciências do conhecimento promovem o risco do 

reducionismo conceitual, ao mesmo tempo traz a ampliação de possibilidades de conceitos e 

de riqueza da produção de conhecimento.  

Fernandes (2008) contextualiza que o território tem assumido o conceito central para o 

estudo de diferentes escalas e tipos de espaços geográficos, e muito utilizado por distintas 

instituições na elaboração de programas de intervenção governamental, principalmente 

voltados para o desenvolvimento rural.  

Fernandes (2008) fez a proposição de criar tipologias de territórios a partir de análises 

teóricas e de pesquisa de campo, com a defesa de que o território significa relação de poder 

que necessita ser constantemente debatida. Este poder é utilizado pelas instituições e pelos 

estudiosos na execução de programas governamentais e projetos de pesquisa voltados para o 

desenvolvimento territorial rural. O autor apresenta e analisa três tipos de territórios, 

conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2. Tipos de territórios e suas principais características. 

Tipificação de Territórios Principais características 

Território como espaço de 

governança da nação 

Existência de outros territórios produzidos pelas relações das 

classes sociais; 

Organização em diversas escalas e instâncias; 

Diferentes escalas dos espaços de governança. 

Território como espaço de 

vida particular ou 

comunitária 

Formadas por propriedades privadas não capitalistas, 

familiares ou comunitárias e propriedades capitalistas; 

Relações de dominação articuladas do campo e na cidade; 

Controle do território a partir da concentração de 

propriedades pelo capital; 

Territórios capitalistas e não capitalistas produzem conflitos 

permanentes pela disputa territorial; 

Disputas territoriais distintas entre o campo e a cidade. 

Território como espaço 

relacional 

Reúne todos os tipos de territórios e seu espaço relacional é 

conflitante; 

Território imaterial a partir da realidade social. 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2008). 

 

 A tipologia proposta por Fernandes (2008), apresentada no Quadro 2, contribui na 

compreensão das diferentes relações produzidas em diferentes concepções do território 

enquanto conceito da Geografia e dos processos de produção do espaço. Percebe-se que o 

território tem sido utilizado, frequentemente, como base das relações sociais, e o 
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entendimento da tipologia consideram os diferentes territórios produzidos e seu permanente 

conflito pelas distintas territorialidades que envolvem as instituições e os sujeitos sociais. 

 O frequente uso do território, como espaço de governança da nação a partir do 

estabelecimento, como por exemplo, de Territórios Rurais, referem-se aos espaços de um 

conjunto de municípios que forma uma microrregião em uma tentativa de superação da escala 

municipal. Portanto, refere-se a uma escala do espaço voltado para a governança de 

programas governamentais. Quando Fernandes (2008) propõe o segundo território, como 

espaço de vida particular ou comunitária, considera que a maioria das pessoas e das 

propriedades das sociedades capitalistas não é capitalista ou não está integrada formalmente 

ao sistema capitalista, e no confronto com as propriedades capitalistas produzem conflitos de 

interesses e de luta pela conquista do território. E o terceiro tipo é referenciado como espaço 

relacional de todos os territórios, considerando os aspectos imateriais e da realidade histórica, 

em que as disputas são inerentes aos processos, não apenas às questões econômicas, mas 

também políticas, culturais, teóricas e ideológicas. 

Milton Santos (1994), no texto o retorno do território, afirma que a noção de território 

foi herdada da modernidade incompleta, e que o uso do território é objeto de análise social 

com necessidade de constante revisão histórica. Comenta ainda que na realidade global, existe 

interdependência dos lugares que representa uma nova realidade para o território, e que antes 

o Estado definia os lugares, como o território base, o fundamento para este Estado. Na 

dialética do mundo técnico-científico-informacional, o território habitado cria novas sinergias, 

por isso é que o autor utiliza a metáfora do retorno do território. 

O território é considerado como formas, objetos e ações do espaço humano – é o 

território usado. É o resultado da construção do espaço e do funcionamento nas dinâmicas 

horizontais e verticais na formação de redes. Assim, o território pode ser formado por lugares 

contíguos ou por lugares em rede (SANTOS, M., 1994). 

É necessário, entretanto, o estabelecimento do ponto de partida com as redes de 

relações básicas dos espaços íntimos da experiência cotidiana. Portanto, o território e o 

cotidiano são pontos de referências, pontos de situação que podem definir o lugar, com 

surgimento de novos paradigmas. As redes de relações se materializam na localização dos 

seus sujeitos sociais. Esses sujeitos são o espaço e tempo e encontra o cotidiano sua expressão 

elementar e essencial (CARA, 1995). 

O surgimento de novas regionalizações, institucionalizadas ou não, respondem as 

tipologias de entidades territoriais e de identidades, como espaços que assumem parte da 
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função de lugar em um mundo que tende à globalização, como agentes do sistema econômico, 

cultural e político (FONT e RUFI, 2006, p. 122).  

Milton Santos (1996) considera ainda que o território possa ser material com a 

determinação de fixos e fluxos, a partir dos espaços de governança e relacional. A 

compreensão de fixos e de fluxos está relacionada à concepção dialética do próprio espaço. 

Dada à temática, compreender a organização espacial que molda comportamentos 

sociais, ambientais, políticos, históricos e culturais na tentativa de discutir a dinamização das 

ações de planejamento a partir da participação da sociedade civil e do poder público no 

espaço geográfico torna-se necessário compreender a trajetória histórica e epistemológica, 

mas principalmente a sua instrumentalização. 

Schneider e Tartaruga (2004) distinguem a utilização do território enquanto conceito 

da Geografia da abordagem territorial, enquanto possibilidade de utilização do território, 

como conceito de análise da realidade social a partir de instrumentos de intervenção 

governamental. Essa distinção foi justificada pelos autores na compreensão de que a 

utilização do conceito epistemológico não se adequa ou traduz o que de fato significa o 

território que é dotado de relações sociais de estabelecimento de poder. 

 

 

TERRITÓRIO E REGIÃO: CONCEITOS INSTRUMENTALIZADOS NO 

PLANEJAMENTO DO ESTADO 

 

Para este debate, assumem-se dois conceitos na Geografia a partir da categoria mestre 

do espaço: região e território. Segundo Haesbaert (2010, p. 159), a partir da compreensão das 

diferentes possibilidades, seja como instrumento analítico ou de intervenção da ampla 

existência de conceitos da Geografia, “dois conceitos mais utilizados são, sem dúvida, o de 

região – majoritário na chamada Geografia Regional Clássica – e o de território, dominante na 

atual Geografia Latino-Americana” ou de línguas latinas. 

O espaço geográfico assume uma dimensão de instrumentalização de planejamento, a 

partir da região ou do território, dependendo da abordagem, enquanto instrumento empírico 

de intervenção. No caso de região, a unidade espacial de planejamento está associada à 

correlação de forças políticas e as ações do Estado.  

A distinção entre território e região está inerente ao foco na dimensão que se adquire 

na espacialidade da sociedade, e de acordo com Haesbaert (2010) é um debate de relevância 
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em suas múltiplas dimensões para uma conotação analítica ou instrumental. Essas distinções 

referem-se aos usos dominantes de regionalização e territorialização, enquanto regionalizar 

tem princípio no corte analítico do espaço, principalmente como instrumento de 

planejamento, o segundo está voltado para o campo das práticas e dos sujeitos sociais na 

produção do espaço. Segundo Castro (2005, p. 193), 

a região é um território, e como tal reconhecido por seus habitantes através 

dos símbolos identitários mais variados. Nem todo território pode ser 

chamado de região, o que não quer dizer que não existam territórios 

reconhecidos como tal. Enquanto representação da realidade, a região faz 

parte do imaginário social, mas ela é também um espaço de disputa e de 

poder, base para essa representação que é apropriada e reelaborada, tanto pela 

classe dominante como por outros grupos que se mobilizam para defender 

seus interesses territoriais. Ambos constroem, a partir dela, um conjunto de 

idéias e conceitos que são reassimilados coletivamente como identidade. 

 

Haesbaert (2010, p. 175-176) afirma que 

 
embora mais raras, encontramos também algumas posições que podem 

defender uma concepção de território mais ampla do que região. Numa 

primeira perspectiva, de natureza política, adota-se o território como espaço 

de jurisdição do Estado-nação ou, mais amplamente, como qualquer espaço 

sobre o qual se exerce alguma espécie de domínio, e a região como uma das 

escalas estratégicas deste domínio, sobretudo aquela que se define frente ao 

poder central do Estado (como no caso dos regionalismos). Em outra 

perspectiva, de um ponto de vista cultural, trata-se o território como um 

espaço de identidade em sentido amplo e a região como uma das suas 

manisfestações, sempre no nível infra-nacional ou por referência ao Estado- 

nação. Nesse caso também a questão da escala (geográfica e não 

simplesmente cartográfica) se torna um diferencial relevante, colocada sempre 

frente à centralidade do poder do Estado. 

 

 As polêmicas estabelecidas sobre as distinções entre região e território devem ser 

consideradas a partir das abordagens epistemológicas de maneira histórica. Entre as 

possibilidades, Haesbaert (2010) agrupou em duas tendências: a primeira, de maneira 

dissociativa, em que um conceito aparece distinto do outro, ou o substitui, permeados 

enquanto referências empíricas, com a possibilidade de um ocupar o lugar do outro ou até 

mesmo suprimindo-o; e o segundo, de maneira associativa, em que os conceitos de região e de 

território aparecem de forma integrada, sem clara separação, aonde a região assume um 

conceito mais amplo do que território, uma vez que o espaço regional pode ser fragmentado 

segundo critérios múltiplos. 

Nesta perspectiva, para se diferenciar ou associar as categorias de região e de 

território, por um lado, há necessidade de compreensão dos conceitos a partir das abordagens 

epistemológicas, e por outro, a partir do recorte empírico do senso comum, principalmente 
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como instrumento de planejamento de intervenção no espaço. Regionalizar a partir das 

diferenciações do espaço seja no uso do conceito de região ou do próprio território, não se 

podem desconsiderar as implicações das relações de poder estabelecidas para esse exercício e 

no contexto de sua dialogicidade entre o local e o global. 

Esses princípios procuram construir um sujeito coletivo do desenvolvimento, capaz de 

exprimir a articulação entre as forças dinâmicas de uma determinada região, expressando de 

forma sistemática as redes de relações sociais tão necessárias para proporcionar e construir 

um processo de desenvolvimento.  É o que se chama de política territorial, construída a partir 

da concertação de instituições em torno de objetivos e métodos de desenvolvimento comuns. 

Partindo-se do entendimento político, desenvolvem-se projetos produtivos, sociais, culturais e 

ambientais, normalmente orientados ou liderados por um projeto dominante ou de uma idéia 

comum. 

Os sujeitos institucionais tomam o território como base de organização, juntamente 

com as condições de identidade, coesão e interação social que configuram um espaço 

geográfico. Aparece como resultado de relações sociais que formam organizações da 

sociedade civil, mercados, órgãos públicos, podem-se configurar ambientes sócio-político-

culturais específicos, que podem ou não ser favoráveis ao desenvolvimento.  

O território passa, assim, a ser entendido como sujeito, como um território impregnado 

de conhecimento vivo, compartilhado e conectável, capaz, assim, de desenvolver-se. Há o 

pressuposto de que empiricamente se confundem os conceitos de região e de território na 

concepção geográfica, e muitas vezes parecem que a região contém o território e que o 

território assume a unidade de planejamento de ação integrada do Estado e da sociedade civil. 

De maneira diferente, Castro (1992) afirma que a região é uma fração estruturada do 

território, pois possui uma identidade que permite diferenciá-lo do seu entorno. A região é, 

portanto, concreta, observável e delimitável, dinâmica e historicamente construído com o todo 

social e territorial. 

Nesse contexto, Haesbaert (2002, p.135) comenta que o território tem um sentido mais 

amplo que região, envolvendo “múltiplas formas de apropriação do espaço”. Entretanto, esse 

autor considera que a região não é recorte ou divisão espacial, devendo ser entendida como 

produto de um processo social, podendo ser um tipo de território. Nesse sentido, existem 

ambiguidades nos conceitos e que 

território e região enfrentam o dilema do confronto entre duas lógicas dentro 

de uma visão mais racionalista, objetiva, do espaço geográfico, lugar e 

paisagem se referem a questões que envolvem, sobretudo, uma dimensão mais 

subjetiva do espaço (HAESBAERT, 2002, p.137). 
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A região possui uma dimensão territorial e social que interagem e configuram uma 

escala particular do espaço, ou melhor, a região é o espaço vivido, o espaço das relações 

sociais e da identidade cultural. A organização política territorial impõe a percepção de uma 

nova escala regional que pode incluir diferentes regiões de vivência ou subdividi-las 

(CASTRO, 1992, p.34). 

Corrêa (2002, p.22) sugere cuidado com o termo região, considerando o conceito de 

região complexo, por “está ligado à noção fundamental de diferenciação de área, que dizer a 

aceitação da idéia de que a superfície da terra é constituída por áreas diferentes entre si”. 

Desta maneira, a definição de território coincide com a conceituação de região. 

Lencioni (1999, p.194) afirma que a região é produto da história e da cultura, compreendendo 

o sentimento de pertencimento a uma determinada região. Nesse sentido, a região não pode 

ser vista como um dado objetivo, mas a partir da subjetividade coletiva de um grupo social, 

construída na consciência coletiva. 

Neste sentido, é importante considerar que o conceito é “como produto do jogo entre 

„realidade‟ e representação, uma indissociável da outra, sendo criado para decifrar o real e ao 

mesmo tempo tendo o poder de se impor sobre esta realidade (produzindo outras)”, deve-se 

demonstrar como se dá esta interação (HAESBAERT, 2002, p.135).  

Assim, o conceito deve ser entendido como instrumento teórico, como recurso 

analítico formulado para compreender a realidade e como instrumento metodológico. E como 

afirma Haesbaert (2002), todo conceito tem uma validade temporal, com delimitação 

histórica. Entretanto, a utilização do conceito de território não reflete a sua categoria 

geográfica e não assegura as questões pertinentes da discussão do desenvolvimento rural. 

Essa preocupação tem inspiração em Milton Santos (2005), quando afirma que os 

“homens organizam sua sociedade no espaço” e assim, da mesma forma que a concepção, o 

uso que o homem faz do espaço sofre também mudanças, importante relacionar espaço 

geográfico a partir da organização de territórios e a relação de poder. 

O debate da construção dos conceitos e da concepção sobre território na relação região 

e poder é atual, assim como a tentativa de controle social sobre o território pelos sujeitos 

sociais organizados. Isso ocorre por conta da realidade de que toda construção, conquista ou 

estabelecimento de território é uma ato político e por isso da existência de conflitos e de 

negociação de interesses. 

Neste estudo importam compreender a partir das categorias e dos conceitos 

geográficos duas dinâmicas construídas: a primeira, com a utilização do recorte regional, e a 
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segunda denominada de territorial em concepção de planejamento. Essa mudança influenciou 

na dinâmica do desenvolvimento rural a partir das ações de planejamento e de participação 

das organizações sociais do campo. 

A modificação de desenvolvimento regional para desenvolvimento territorial vem no 

sentido de contrapor a idéia do desenvolvimento exógeno e de processos industriais, mas que 

a sua utilização passou a ser, geralmente, como sinônimos entre os conceitos e sua 

materialização deriva basicamente da crise do Estado. Portanto, a abordagem territorial tem 

bases da localização na configuração dos lugares, a partir dos sujeitos sociais e das bases 

institucionais das relações, das representações e dos processos. 

Esta modificação trata de uma nova institucionalidade para o desenvolvimento rural 

no Brasil. Esse novo contexto pode ser analisado em uma perspectiva institucionalista que 

referenda a importância da construção das normas, regras formais e não formais nos processos 

operacionais das políticas e dos programas governamentais de desenvolvimento rural. 
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CAPITULO II 

 

UMA NOVA INSTITUCIONALIDADE DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

BRASILEIRO 

 
Neste capítulo procura-se estabelecer a análise sobre a implementação de políticas 

públicas a partir de uma nova institucionalidade de regionalização do desenvolvimento rural. 

Aborda-se o contexto dos sistemas políticos e da sociedade inerente ao padrão de acumulação 

capitalista e avanços tecnológicos que refletem na crescente setorialização e segmentação das 

políticas públicas. Esse contexto, ao mesmo tempo, envolve interesses distintos dos sujeitos 

sociais e sua influencia na configuração de uma nova institucionalidade. 

Esta nova institucionalidade é construída na perspectiva do território como unidade de 

planejamento do desenvolvimento rural, enquanto ação de regionalização do espaço e de 

possibilidade de transformação das relações sociais existentes de caráter instrumental e 

prático. A abordagem territorial na perspectiva de uma nova institucionalidade pressupõe 

noções de governança e de concertação social para instrumentação da participação social nas 

ações de intervenção governamental, como atributos específicos de promoção do 

desenvolvimento rural. 

A abordagem territorial utilizada, principalmente, na América Latina, a partir do 

século XXI, vem no contexto da intervenção governamental, como explicação do espaço 

social, como fator de desenvolvimento rural. Essa abordagem na Geografia teria a utilização 

do conceito de local para prospecção das singularidades e da participação dos sujeitos sociais, 

como condição para os processos de transformação e de promoção do desenvolvimento rural. 

 Foram abordados os espaços de governança no contexto de uma nova 

institucionalidade, com os conselhos gestores instituídos a partir da Constituição Federal de 

1988, que mediante a trajetória política do Brasil apresentam desafios na sua 

institucionalização efetiva e representativa. 

 

2.1. ABORDAGEM INSTITUCIONALISTA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Abordam-se definições teóricas e conceituais que nortearam a pesquisa em questão, 

reforçando a importância das instituições mediante a promoção do desenvolvimento rural. Trata-

se de uma abordagem que procura analisar as influências na operacionalização de políticas 

públicas e de programas governamentais articuladas no entendimento das categorias e dos 

conceitos da Geografia, como construção de tipologias capazes de demonstrar as novas e as 

velhas institucionalidades de promoção do desenvolvimento rural. 
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Kerstenetzky (2001) afirma a relevância das instituições e seu ambiente histórico e a 

diversidade institucional, mesmo dentro do contexto do modo de produção capitalista, que 

contribui decisivamente na formulação e nos resultados de qualquer política. É uma 

abordagem que considera o papel das instituições na interação humana e na sua estrutura que 

representa padrão de comportamento à própria ação humana. 

A partir deste pressuposto, adota-se o chamado Novo Institucionalismo como 

ferramenta teórica para análise. O Novo Institucionalismo é uma das correntes teóricas 

contemporâneas mais influentes nos estudos sobre políticas públicas e desenvolvimento. O 

pressuposto básico desta corrente teórica é de que as instituições afetam o comportamento dos 

sujeitos sociais. É importante considerar, entretanto, que aqui o Novo Institucionalismo não é 

tratado sob o ponto de vista da polêmica se é ou não neoclássica, considerando que essa 

discussão desaparece na medida em que não se constitui uma corrente de pensamento 

unificada.  

Existem três métodos de análise no Novo Institucionalismo: o Institucionalismo 

Histórico, Institucionalismo Sociológico e o Institucionalismo da Escolha Racional (HALL e 

TAYLOR, 1996). Todas as três abordagens têm sido utilizadas para a análise das políticas 

públicas e do desenvolvimento, muito embora a Escolha Racional seja a abordagem 

predominante que dá atenção ao desenvolvimento político da instituição e a intensidade dos 

conflitos a partir dos sujeitos sociais que tendem a maximizar suas preferências, reportando 

assim, ao dilema da ação coletiva
1
. Para este trabalho, considera-se particularmente o ponto 

de vista do Institucionalismo Histórico e o Sociológico, e, portanto, não se trata aqui a 

perspectiva da Escolha Racional. 

A análise parte da instituição enquanto uma ferramenta conceitual nas ciências sociais 

que contribui na compreensão da aparente dicotomia entre regras e decisões, ordem e escolha, 

necessidades e preferências, limites e contingência. Para North (1990), as instituições 

constituem-se de regras formais e informais, de código de conduta, do universo material e 

imaterial, proporcionando estrutura de interação humana, com padrões de comportamento que 

contribuem para ordenamento de visão de mundo e de ação.  

___________________ 

1 
O dilema da ação coletiva utiliza o método individualista com princípio da maximização dos sujeitos sociais na 

utilização de benefícios com características da racionalidade movida pelo auto-interesse que pode provocar 

resultados desastrosos no ponto de vista coletivo (OLSON, 1999). Um exemplo formulado por Garret Hardin, 

publicado em 1968, no ensaio “The tragedy of the commons”, é sobre os conflitos de interesses individuais e a 

utilização de bens comuns de recursos não renováveis. O livre acesso de um recurso finito pode trazer uma 

tragédia na sua superexploração e consequentemente sua extinção e uma tragédia comum. 
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Da mesma forma, Offe (1996) afirma que o conceito de instituição está relacionado 

com organização, ritual, norma e convenção. Para tanto, o autor diferencia, conceitualmente, 

organização e instituição. A organização se orienta no sentido da consecução de metas 

específicas em pólo diádico, na concentração da autoridade do que é mandado fazer e do que 

é feito, enquanto a instituição apresenta outro polo, com caracterização de triádico que é 

constituído por fatores exógenos à instituição e não faz parte da interação institucionalizada. 

A instituição, portanto, ao mesmo tempo estrutura os resultados políticos e econômicos pelos 

sujeitos sociais que estabelecem regras e sanções, criam posições e delineiam ações a serem 

implementadas. 

No contexto do Novo Institucionalismo, o conceito de dependência da trajetória é 

utilizado como ferramenta de análise de histórias políticas ou econômicas de determinadas 

unidades de análise. Ou seja, eventos históricos influenciam a situação presente. Levi (1997) 

considera que existem barreiras em arranjos institucionais para implementação de políticas 

públicas inerentes ao contexto histórico na construção de seus arranjos institucionais. Neste 

sentido, Almeida (1998, p. 65) argumenta que a vertente institucionalista inclui “... arranjos 

institucionais (organizações, regras do jogo e relações de poder) como fatores cruciais e 

endógenos (e não dados) na análise dos problemas econômicos”. 

As instituições assumem relativa autonomia para modelar regras, hierarquias, 

resultados de operações e normas, como conseqüências cumulativas das transformações 

sociais. Mendes (1997) considera que as instituições não servem exclusivamente para decidir, 

mas também para operar para determinados fins, e que as opções disponíveis, as informações e a 

estrutura de recompensas e punições podem alterar os padrões de resultados esperados. 

Hall e Taylor (1996) destacam que o Novo Institucionalismo desenvolveu-se em 

respostas aos estruturalistas-funcionalistas
2
 proeminentes na ciência política, durante 1960 e 

1970, com o objetivo de apresentar explicações mais adequadas aos resultados da política 

nacional e suas variações. Nesse sentido, abordagens, focalizando a comparação entre as 

políticas públicas, emergem numa reação aos estruturalistas-funcionalistas.  

 

___________________ 

2
 O método funcionalista considera que a sociedade é formada por partes diferenciadas e inter-relacionadas, 

enquanto um sistema organizado, e os papéis das partes são compreendidos como funções na estrutura 

organizacional. O método estruturalista eleva-se o fenômeno concreto ao abstrato e do abstrato para o concreto 

para formulação de modelo para análise da representação da realidade. 
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Além disso, o Novo Institucionalismo enfatiza a instituição através dos seus 

procedimentos formais e informais, normas e rotinas nas estruturas organizacionais, como 

processo decorrente da estrutura legal e burocrática da instituição e das alternativas internas 

associadas a essa estrutura. Sob esse contexto, procuram-se compreender de que forma os 

sujeitos sociais definem seus interesses na estrutura de relação de poder com outros grupos. 

Para a compreensão teórica da ação das políticas no Novo Institucionalismo, Hall e 

Taylor (1996) comentam que nas últimas décadas apareceram distinções analíticas. Os autores 

distinguem quatro características do institucionalismo histórico em relação às outras duas 

escolas. Primeiro, tende a contextualizar a relação entre instituições e sujeitos sociais e 

políticos. Segundo, enfatiza a assimetria de poder de operação e de desenvolvimento das 

instituições. Terceiro, tende a analisar o desenvolvimento institucional dependente das 

trajetórias históricas. E, por último, observa a análise institucional integrada com outros 

fatores de resultados políticos.  

O institucionalismo histórico permite examinar a relação entre sujeitos políticos como 

agentes da história. O significado e as funções das instituições podem mudar com o passar do 

tempo e produzir resultados inesperados. As preferências, estratégias e poder desses sujeitos 

são definidos pelo contexto institucional no qual o jogo político é estabelecido (STEINMO e 

THELEN, 1992). 

De outro modo, o institucionalismo sociológico busca compreender a instituição 

através de procedimentos ou símbolos. Três aspectos distinguem o institucionalismo 

sociológico: primeiro há definição da instituição em  sistemas de símbolos, escritas cognitivas 

e ação humana de significado estrutural; segundo, o conhecimento da relação entre instituição 

e ação individual segue a abordagem cultural, mostrando características específicas; e por 

último, as instituições não afetam simplesmente a estratégia calculada dos indivíduos, assim 

como argumenta o institucionalismo da escolha racional, mas também através de preferências 

básicas e identificadas. A ênfase é sobre a interação entre a instituição e ação individual, 

sendo construída no tipo de razão prática pelo que os sujeitos trabalham e retrabalham na 

disponibilidade institucional da ação (HALL e TAYLOR, 1996). 

A Figura 1 mostra as principais características do novo institucionalismo trabalhadas 

na análise das instituições no processo de implantação de programas governamentais e de 

políticas públicas, a partir das abordagens do institucionalismo histórico e do sociológico 

utilizados como referências. 
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Figura 1.  Principais características do novo institucionalismo para análise das instituições no 

processo de implantação das políticas públicas e dos programas governamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Figura 1, a instituição é estudada de forma a compreender a 

dependência de sua trajetória histórica nas determinações das assimetrias de poder e das 

regras formais e informais e dos sistemas de símbolos e escritas cognitivas desenvolvidas na 

implementação de políticas públicas e de programas governamentais. Isso porque é 

importante considerar como as instituições moldam as suas metas, as dos sujeitos políticos e 

como os mesmos estruturam a relação de ação entre outros grupos com objetivo de executar 

as proposições da instituição, definem os processos de implementação das políticas públicas e 

de programas governamentais. 

Como resultado das trajetórias históricas, conforme a Figura 1, é preciso compreender 

a distribuição de poder desigual nas instituições, e que, geralmente, aqueles que têm o poder 

de decidir divergem daqueles que são afetados pelas decisões, principalmente na análise de 

implementação de políticas públicas e de programas governamentais.  

A assimetria de poder dos sujeitos institucionais pode ser distinguida entre políticos e 

tecnocratas, que influenciam a decisão política e a direção da instituição (STEINMO e 

THELEN, 1992).  

Nesse sentido, Rothstein (1998) destaca que essa assimetria deve ser considerada na 

implementação de ações, pois os sujeitos passam a exercer ordens nos interesses comuns, 

dentro dos seguintes tipos de política institucional: fazendo as regras institucionais, em que a 

DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIAS 

IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

REGRAS FORMAIS E INFORMAIS ASSIMETRIA DE PODER 

INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO INSTITUCIONALISMO SOCIOLÓGICO 

SÍMBOLOS E ESCRITA COGNITIVA 
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instituição necessita de decisões que obriguem a regulação dos interesses comuns; pondo em 

prática as regras institucionais, cujas instituições necessitam de implementação de suas 

decisões; rearranjos institucionais, em que as disputas interpretam as regras gerais; e 

operacionando as regras, existindo custos de transação
3
 interna na instituição.  

Portanto, com a existência de hierarquias internas de implementação e tomadas de 

decisão, Levi (1991, p.85) considera que “...os arranjos institucionais mais eficientes 

incorporam um sistema normativo de regras informais internalizadas...”. Este argumento 

fundamenta-se na existência, não apenas de regras formais nas instituições, conforme 

apresentado na Figura 1, mas também de regras informais com características distintas no 

processo de execução das mesmas.  

North (1990) destaca a importância dos arranjos institucionais para as decisões 

políticas e econômicas, que podem influenciar nos resultados. Esses arranjos, segundo o 

autor, podem explicar o desempenho de uma instituição. Fonseca (2005), quando analisa 

North sobre a adequação de um projeto institucional na Itália, considera que as mudanças nas 

regras possibilitaram o aumento de recursos para a região e o aumento de autonomia que 

permitiu o desenvolvimento de uma determinada região da Itália. 

Putnam (2007) estudou as regiões da Itália e constatou diferenças de desempenho 

institucional, relacionado à informalidade, mas com relações horizontais de reciprocidade e de 

cooperação, a partir do estabelecimento de redes e de processo de socialização da informação. 

A assimetria de acesso à informação é o custo de transação que influencia diretamente no 

desempenho institucional. 

Nesse sentido, North (1990) considera que as regras políticas formais especificam a 

hierarquia de decisão para o controle das atividades, enquanto que as informais são 

reconhecidas como normas de comportamento ou códigos de conduta. Portanto, necessita-se 

compreender como as instituições de uma determinada área geográfica operam e como os 

sujeitos sociais mudam as próprias instituições, no contexto das regras formais e informais, na 

implementação de determinadas políticas públicas e programas governamentais. 

 

 

___________________ 

3
 Os custos de transação na abordagem institucionalista referem-se aqueles que os sujeitos enfrentam na 

interação com o mercado ou quando estabelecem interface com outros sujeitos. Para considerar menor custo de 

transação há necessidade de informação e de estabelecimento de reciprocidade para que se possam aumentar a 

eficiência e inibir as incertezas, oportunismos, entre outros. Pode-se exemplificar com os custos de negociar, de 

redigir e de garantir cumprimento de regras (formais ou informais). 
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No entanto, à medida que os recursos políticos tornam-se fragmentados, tende-se gerar 

um impasse político. Esta situação pode ser definida como ponto de veto. Este fenômeno 

constitui uma das fontes de instabilidade no desempenho institucional. Grande parte do tempo 

tenta-se gerar condições de governabilidade em vez de efetivamente governar.  

Outra situação é a implantação de políticas contraditórias, que podem ser 

implementadas ao mesmo tempo ou remete-se aos casos que demandam certo tempo para ter 

resultados. Muitas vezes, precisamente quando a política aproxima-se da maturidade, o 

governo a interrompe ou inicia uma nova que a contradiz. Tratando-se de instituições 

públicas, compete ao governo definir regras de conflito distributivos, em que as normas 

presidam nas relações locais, regionais e nacionais. Para tanto, a adequação técnica e as 

expectativas sociais implícitas constituem-se o sucesso de qualquer política governamental 

(SANTOS, W., 1993). 

Immergut (1996) considera que certos mecanismos institucionais impõem barreiras à 

escolha ilimitada. As regras institucionais resolvem conflitos através da limitação das 

instâncias de decisão. O poder de vetar, dessa forma, garante a estabilidade das decisões 

políticas e dos arranjos institucionais. 

As oportunidades de vetar, entretanto, determinam as instâncias de decisão, baseadas 

nas incertezas provocadas pelas mudanças na localização das posições de veto e em sua 

importância estratégica. Immergut (1996) comenta que o estudo das instituições políticas 

sobre os conflitos dos sujeitos institucionais dependem das regras do jogo determinadas pelas 

atividades políticas. 

Dessa forma, para compreender as ações institucionais é preciso analisar os incentivos, 

as oportunidades e as restrições oferecidas pelas instituições na implementação de políticas 

públicas e seus impactos no processo de promoção do desenvolvimento. 

 A abordagem institucionalista contribui na análise da implementação de uma política 

de perspectiva territorial do desenvolvimento rural no Brasil, “formulada de uma proposta 

centrada nas pessoas, que leva em consideração os pontos de interação entre os sistemas 

socioculturais e os sistemas ambientais” (MDA, 2009, p.1). Precisa-se considerar que a 

efetivação da proposta não acontece no abstrato, mas a partir de determinadas regiões e que 

podem ser analisadas a partir dos pressupostos de suas distinções analíticas do Novo 

Institucionalismo. 

A mudança na concepção de implementação de políticas públicas de centralizada para 

descentralização acontece a partir das instituições territorializadas, limitados a partir dos 
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territórios rurais.  É o que Ostrom (1997) afirma sobre o desenho institucional que envolve a 

criação de novas formas de relacionamento entre os sujeitos institucionais. 

Sob esse contexto, tem-se que a implementação de políticas de desenvolvimento 

territorial foi criada por sujeitos sociais comprometidos numa luta por poder político para os 

segmentos empobrecidos do campo, denominados de agricultura familiar, com o papel de 

mediar às batalhas setoriais.  

 Entretanto, torna-se importante considerar os modelos de formulação de 

implementação de políticas públicas no Brasil, na compreensão do que seria uma velha 

institucionalidade para uma nova institucionalidade, considerando que as instituições é o 

arcabouço instrumental para efetivar qualquer mudança a partir dos arranjos institucionais de 

conduta dos sujeitos sociais. Os sujeitos sociais aqui têm como fim a agricultura familiar e 

suas organizações e, como meio, as instituições públicas e de apoio, que muitas vezes são as 

responsáveis na determinação das regras do jogo. 

 

2.2. O INSTITUCIONALISMO E AS POLITICAS PÚBLICAS 

 

As discussões sobre políticas públicas ressurgem na perspectiva da Ciência Política, 

assim como da importância das instituições, regras e modelos que influenciam sua decisão, 

elaboração, implementação e avaliação. Na história das formulações das políticas públicas e 

seus impactos, a questão reside ainda nos países em vias de desenvolvimento que não 

conseguiram equacionar o desenho de políticas capazes de promover a inclusão social, o que 

influenciam nos conflitos existentes por conta de interesses distintos (SOUZA, 2006). 

Segundo Teixeira (2002), políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de 

ação do poder público que definem regras e procedimentos para as relações entre poder 

público e sociedade. As políticas públicas podem ser formuladas em documentos, como leis, 

programas, linhas de financiamentos, que orientam prioridades que envolvem os recursos 

públicos. Portanto,  

as políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e implantação e, 

sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político, 

envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social 

nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. Como o 

poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses 

diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e 

institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as 

políticas públicas possam ser legitimadas e obter eficácia (TEIXEIRA, 2002, 

p. 2). 
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No pressuposto de que as instituições são regras formais e informais, e que a 

formulação de políticas públicas moldam o comportamento dos sujeitos e podem influenciar 

nos resultados, centra-se a atenção de como as instituições podem tornar o curso de 

determinadas políticas fáceis, ou não, no entendimento de como “não são só os indivíduos ou 

grupos que têm força relevante influenciam as políticas públicas, mas também as regras 

formais e informais que regem as instituições” (SOUZA, 2006, p. 40). 

Teixeira (2002) problematiza que nem sempre as políticas governamentais são 

públicas, pois para serem “públicas” é necessário observar o destino dos benefícios, com 

necessidade de sua publicização. Entretanto, para implementação de políticas públicas 

destaca-se a importância das instituições governamentais. Para uma política se transformar em 

política pública, necessariamente, deve ser adotado e cumprido por alguma instituição 

governamental (DYE, 2009). Isso porque uma política pública implica em obrigações legais.  

Fischer (2002) traça algumas diretrizes e considera que as políticas de 

desenvolvimento têm interdependência e multidimensionalidade com papel intransferível na 

gestão e regulação do Estado e para ser durável necessita de um quadro institucional sólido a 

partir da transparência e da participação entre a sociedade civil organizada e os poderes 

públicos. 

Lowi (1964) define três formatos das políticas públicas: as políticas distributivas que 

privilegiam grupos sociais ou regiões, que geram impactos mais individuais do que 

universais; as políticas regulatórias que envolvem aspectos políticos e grupos de interesse; e 

as políticas redistributivas que atinge maior número de pessoas no curto prazo, como as 

políticas sociais universais. 

 Para compreender o tema das políticas públicas e o papel do Estado como estratégico 

e necessário para seus resultados, cada tipologia das políticas públicas podem ter apoios ou 

vetos dentro do sistema de político. Neste contexto, a utilização de modelos contribui para 

problematizar as formas que são inerentes ao contexto empírico e distintos no seu conteúdo. 

Dye (2009) lembra que modelos são representações simplificadas do mundo real, mas que 

auxiliam na identificação de aspectos e de características essenciais para a explicação da vida 

política e suas consequências. 

 No Quadro 3 apresenta-se a sistematização de alguns modelos vinculados à Ciência 

Política nos estudos sobre implementação de políticas públicas e seus principais fundamentos 

e características. Esse quadro contribui para ilustração das questões abordadas na perspectiva 
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institucionalista da importância das instituições e dos arranjos institucionais para os resultados 

da implementação e da formulação de políticas públicas. 

 

 

Quadro 3. Modelos de formulação e implementação de políticas públicas, suas principais 

características e seus focos. 

Modelos Foco Principais características 

Elite Poder da 

elite 

Traduzem as preferências das elites e as políticas fluem de 

“cima para baixo”, ou melhor, das elites para a massa. 

Racional Avaliação 

de 

propostas 

Produz ganhos sociais que superem os custos. Envolvem 

todos os custos sociais, políticos e econômicos, não apenas 

monetário. 

Incremental Poucas 

propostas 

Continuidade das atividades de governos anteriores com 

modificações incrementais. Tem característica conservadora e 

os formuladores aceitam a legitimidade dos programas 

estabelecidos. 

Opção 

pública 

Grupos de 

Interesse 

Reconhece o papel do Estado como “mediador” de “falhas de 

mercado”. Prevalece o estudo econômico da tomada de 

decisão. É orientado pela competição partidária para a 

maximização dos votos. 

Sistêmico Interações 

complexas 

Políticas públicas como produto do sistema político. 

Fonte: Adaptado de Dye (2009); Winkler (2009); Souza (2006). 

 

  

O modelo da Teoria da Elite é vista como preferências e valores da elite governante e 

expressa a trajetória histórica de formulação e de implementação das políticas públicas no 

Brasil. Essa trajetória é marcada por processos autoritários e hierárquicos que sempre 

favoreceram a uma elite econômica que se confunde com a própria elite governante. Dye 

(2009, p. 109) comenta que 

a teoria elitista sugere que “o povo” é apático e mal informado quanto às 

políticas públicas e que a elite molda, na verdade, a opinião das massas sobre 

questões políticas mais do que as massas formam a opinião da elite. 

  

  

Nesta dinâmica, os executores das políticas públicas representadas pelas instituições 

governamentais, em maioria dos casos, seguem as políticas e as diretrizes estabelecidas pela 

elite, como se pode observar na Figura 2. 
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Figura 2. Ilustração do Modelo da Elite para formulação e implementação de políticas 

públicas. 

 

 

 

Fonte: Dye (2009, p. 109). 

 

Segundo a Figura 2, as políticas são formuladas por uma elite localizada no topo da 

pirâmide e executada ou mediada por funcionários governamentais, em uma concepção de 

cima para baixo. Na prática o compromisso do Estado é com as demandas de uma elite, em 

que as consequências são de exclusão e de desigualdades, consolidando uma cultura da elite 

que tutela a massa carente a partir de práticas assistencialistas e paternalistas. Putnam (2007, 

p. 184) analisa as relações assistencialistas que “envolvem a permuta interpessoal e 

obrigações recíprocas, mas a permuta é vertical e as obrigações assimétricas”. 

As consequências das políticas públicas do modelo de Elite, bem conhecidas na 

realidade empírica brasileira, constituem a divisão de poucos com concentração de poder e de 

riquezas, e muitos a beira da sorte em estado de pobreza, subservientes das práticas 

assistencialistas na relação da elite com a massa para sustentação do sistema social.  

O segundo modelo apresentado no Quadro 3 é denominado de modelo racional. Este 

modelo tem a orientação das políticas públicas que não possam exceder os custos em relação 

aos seus benefícios, com prioridade em selecionar as políticas que produzam maior benefício 

quando comparados aos custos. Dye (2009) afirma que neste caso a política é racional não 

somente em termos monetários, com benefícios apenas a grupos e a sujeitos específicos. Os 

formuladores das políticas são estimulados a maximizar suas recompensas em poder, status, 

reeleição, entre outros. Segundo Souza (2006), nesta concepção a racionalidade dos 

formuladores aparece como limitada por problemas tais como informação incompleta ou 

imperfeita, tempo para a tomada de decisão, auto-interesse, entre outros. 

Outro modelo conhecido como Incremental tem a visão da política pública como um 

processo de incrementar, desenvolvido a partir da  

Elite 

Funcionários e 

administradores 

Massa 

Orientação das políticas 

Execução das políticas 
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concepção de que os recursos governamentais para um programa, órgão ou 

uma dada política pública não partem do zero e sim, de decisões marginais e 

incrementais que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas 

nos programas públicos. Assim, as decisões dos governos seriam apenas 

incrementais e pouco substantivas... Mas é do incrementalismo que vem a 

visão de que decisões tomadas no passado constrangem decisões futuras e 

limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas públicas ou de 

reverter a rota das políticas atuais (SOUZA, 2006, p. 30) 

 

 Dye (2009) aborda que o modelo Incremental é politicamente conveniente na 

formulação de políticas de acordos, como estratégias de minimizar os conflitos para 

manutenção de estabilidade e de preservação do próprio sistema político. 

 No modelo da Teoria da Opção Política existe a consideração de que a motivação 

humana tem distinções: o homus economicus, como um sujeito auto-interessado em 

maximizar os seus benefícios; e o homus politicus, como sujeito que tenta maximizar o bem-

estar da sociedade e que parte da premissa  

de que todos os atores políticos – eleitores, contribuintes, candidatos, 

legisladores, burocratas, grupos de interesse, partidos, burocracias e governos 

– procuram tornar máximos seus benefícios pessoais tanto no reino da política 

quanto no ambiente do mercado (DYE, 2009, p. 121). 

 

 É uma abordagem normativa que reconhece que o Estado precisa atuar aonde existem 

falhas de mercado, mas empiricamente contribui para compreender porque os partidos 

políticos não conseguem apresentar propostas claras durante suas campanhas eleitorais, pois 

seus fins estão centrados nos votos. Contribui também para entender os grupos de interesse e 

as consequências das políticas públicas com os programas governamentais na oferta de bens 

quase públicos que se referem aos benefícios de determinados grupos (DYE, 2009). 

 E, por fim, a Teoria Sistêmica que concebe as políticas públicas como respostas de um 

sistema político às forças. Implica em um conjunto de instituições que funcionam em 

transformar as demandas em decisões oficiais, com constituição linear de entradas e de saídas. 

Existem dois tipos de entradas para a formulação e a implementação de políticas públicas: a 

partir das demandas (distribuição de benefícios e serviços, regulamentação de 

comportamento, participação no sistema político, e comunicação e informação) e a partir dos 

suportes materiais (lei e aos regulamentos, participação pelo voto e autoridade pública). Neste 

sistema, as demandas afetam as diretrizes ou metas do sistema político, enquanto os suportes 

materiais proporcionam os recursos necessários para atingir suas metas. Entretanto, esse 

modelo limita-se a análise do ambiente. 

A apresentação dos modelos de implementação de políticas públicas e suas principais 

características contribuem para o entendimento das institucionalidades de cada modelo e 
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como os mesmos podem favorecer ou não o desenvolvimento do bem-estar de uma 

população. No Brasil é possível constatar estes modelos teóricos nas situações empíricas 

distintos nos contextos históricos e nas concepções de desenvolvimento traduzidos em ações 

do Estado, com as formulações e as implementações de programas e de políticas públicas. 

Aparentemente, as instituições políticas no Brasil priorizam os aspectos técnicos na 

realização de suas atividades, e Nunes (1997, p. 40) destaca ainda que, frequentemente, na 

sociedade brasileira é ausente 

... o estudo das verdadeiras instituições sociais como o „jeitinho‟, a amizade, 

as redes de relações sociais e assim por diante, porque esses elementos são 

aparentemente „informais‟ e fluídos. Em conseqüência, a tendência é ignorá-

los ou considerá-los inconseqüentes para o estudo de outros eventos políticos 

e sociais. De outro lado, o corporativismo, o autoritarismo burocrático, a 

formulação autoritária de políticas etc., tendem a ser formalizados em códigos 

e procedimentos legais, pelo que são analisados com mais freqüência e 

encarados com seriedade. 

 

Nesse sentido, as instituições brasileiras devem ser analisadas na implementação de 

políticas públicas de forma específica, por compreender que elas estabelecem diferentes 

regras no jogo político e para determinados grupos de interesse distintos (IMMERGUT, 

1996). 

Esses grupos de interesse podem ser determinados pelas diferenças internas no 

território brasileiro, vigorando o sistema federalista
4
, cabendo ao governo central interferir no 

desenvolvimento econômico, em que as lutas regionais consistem em ganhar o aparato federal 

para os seus respectivos interesses (GALVÃO, 1998). 

A importância de se incorporar na discussão do federalismo a abordagem da ideologia 

política, deve-se ao fato de que mudanças e práticas diversas têm-se constituído num aspecto 

difícil para compreender o funcionamento dos sistemas políticos federais, para além de seus 

aspectos meramente formais e legais. O federalismo brasileiro apresenta-se de forma a 

acomodar as demandas das elites de objetivos conflitantes e amortecer as disparidades 

regionais (SOUZA, 2007). 

A partir de 1988 foi redefinido um arranjo federativo no Brasil com significativa 

transferência decisória, funções e recursos do governo nacional para os estados e municípios. 

A representação política desproporcional no governo nacional do legislativo, característica do 

federalismo, contribui para os embates nas arenas e negociações de conflitos federativos. 

___________________ 

4 
O Federalismo “é um sistema baseado na distribuição territorial de poder e autoridade entre instâncias de 

governo, de tal forma que os governos nacional e subnacional são independentes em sua esfera própria de ação” 

(ALMEIDA, 1998, p. 89). 
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 A discussão reside na relação entre políticas públicas e instituições na construção de 

arranjos institucionais que podem interferir nos conteúdos e nas formas de formulação e de 

implementação das políticas públicas. Schneider (2004) considera que a implementação de 

programas governamentais se caracteriza por uma estreita relação entre a fonte financiadora e 

as repartições públicas no processo de tomada de decisão, e que os sujeitos institucionais 

precisam reconhecer que a avaliação é um instrumento necessário para esta dinâmica. 

 Portanto, os arranjos institucionais direcionam os modelos e as intencionalidades em 

cada modelo de formulação e de implementação de programas governamentais e de políticas 

públicas. Essa análise possibilita compreender, historicamente, como as instituições moldam 

sua atuação a partir de diretrizes intrínsecas aos modelos de desenvolvimento do país, e como 

a mudança de rumo não é apenas determinada em regras formais (decretos, leis, 

regulamentos), mas depende da trajetória de cada instituição nas práticas e nas condutas de 

seus sujeitos e da assimetria nas relações de poder. 

 

2.3. NOVA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

BRASIL: OS CONSELHOS COMO ESPAÇOS DE GOVERNANÇA 

 

Tratando-se dos fundamentos teóricos do institucionalismo e sua abordagem para 

análise das políticas públicas a partir das instituições como ferramenta conceitual, pode-se 

compreender a realidade brasileira na perspectiva da nova institucionalização com a 

construção de espaços de governança articulados com a regionalização espacial. 

O final da década de 1980 representa um período de transição com a redemocratização 

da vida política brasileira. É possível uma análise de reorganização do aparelho do Estado 

para o tratamento das políticas públicas diante das demandas sociais, institucionalizado com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Essa Constituição instituiu as principais 

diretrizes em um novo contexto democrático, expressando  

a cidadania e o pluralismo político (Art. 1, Incisos II e V); cooperação das 

associações representativas no planejamento municipal (Art. 29, Inciso XII); 

... em caráter democrático e descentralizado da administração... (Art. 194, 

Inciso VII), ...com direção única em cada esfera de governo... e participação 

da comunidade (Art. 198, Incisos I e III), ...participação da população, por 

meio de organizações representativas na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis (Art. 204, Inciso II).  

 

Foi fomentada a constituição de conselhos gestores como espaços de governança de 

mediação entre a sociedade civil e o Estado, de controle da administração pública. A 
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Constituição Federal institucionalizou a descentralização pública com maior autonomia para 

os municípios, como espaços participativos e democráticos para atuar nas demandas 

populares. Segundo Barreto Junior e Meneses (2010), a Constituição Federal de 1988 trouxe 

transformações nos instrumentos de regulação, com dotação de relativa autonomia e de poder 

para os municípios no desenvolvimento político do país e de institucionalização de espaços de 

controle social com a constituição de conselhos gestores. 

Essa dinâmica adotada com a institucionalização de espaços de governança, a partir 

dos conselhos gestores, surgiu no sentido de superar um dos desafios apresentados por 

Teixeira (2002, p. 6), que  

para a maioria dos analistas, só há mudanças no conteúdo e na metodologia 

das políticas públicas com mudanças nas elites políticas, na composição do 

poder político. É certo que mudanças mais substantivas só podem ocorrer 

quando, efetivamente, se muda a composição do poder, mas podem-se obter 

conquistas sociais através da mobilização social, da ação coletiva, sobretudo 

quando esta passa a ter um conteúdo de proposição, de debate público de 

alternativas e não de mera crítica. Para isso, é necessário que as proposições 

sejam legitimadas por um amplo consenso e que tenham uma abrangência 

maior que os interesses corporativos ou setoriais. 

 

Portanto, os conselhos gestores assumem-se como um espaço de poder com a 

possibilidade de transformação da lógica das formulações e das implementações das políticas 

públicas. Isso porque nas novas dinâmicas espaciais, o Estado orientado pelas agências 

multilaterais buscou instrumentos governamentais de estabelecimento de pacto social, com a 

descentralização das políticas públicas. Carvalho (1998, p. 11) argumenta que os conselhos 

têm sido usados para respaldar as 

políticas municipais supostamente democráticas e possibilitando repasses de 

recursos supostamente submetidos a um controle social. Uma certa 

“moralização” da política, a eliminação de mecanismos fisiológicos e 

corruptos, têm sido mesmo exigências dos bancos multilaterais de 

desenvolvimento, como garantia de “eficácia” e da eliminação de mecanismos 

de “fuga de recursos” ligados a critérios da velha política clientelista, 

substituindo-os por uma racionalidade capitalista moderna. Essa nova 

racionalidade, se por um lado, recusa razões clientelistas, não incorpora como 

critério a participação cidadã, não inclui a participação dos setores excluídos. 

Origina-se assim uma “subversão” nos significados de conceitos como 

participação, controle social e cidadania, reduzidos às finalidades dessa 

“modernização”. 

 

O resultado foi a criação de inúmeros conselhos municipais ou de consórcios 

intermunicipais ou territoriais no Brasil, como espaços de governança de promoção de 

inclusão sócio-produtiva para tratamento históricos das desigualdades sociais e da pobreza. 
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Esses espaços, entretanto, foram constituídos de forma setorializada e reduzida ao 

atendimento constitucional legal. 

Um dilema para a constituição dos espaços de governança está na relação entre o 

Estado e a sociedade civil. Como sugere Rodrigues (2009, p. 37) no estudo dos comitês de 

bacias hidrográficas em que “as instituições da sociedade civil não constituem um todo 

homogêneo monolítico”. Portanto, as relações entre Estado e sociedade civil passam pelas 

demandas sociais em que a construção de espaços públicos expressam o processo de 

negociação e de conflitos de interesses. 

Os conselhos têm como fundamentos a participação social, a democracia e a 

universalização dos direitos. Para o cumprimento de sua função, existe a necessidade de 

controle social a partir da atuação dos representantes da sociedade civil, com participação 

plena e consciente. O controle social está intimamente ligado ao modelo de gestão que 

depende da descentralização e da participação social, e que, para exercitá-la, os representantes 

precisam assegurar suas liberdades de acesso as condições necessárias. Como argumenta 

Teixeira (2001, p. 24) sobre os processos de participação, para “alguns a luta pela 

sobrevivência exaure todas as energias”. 

Segundo Abramovay (2001b), não existe estudo sobre o tema dos conselhos gestores 

no Brasil que não aborde a precariedade da participação social e sua submissão aos poderes 

locais dominantes, mas ao mesmo tempo se tem o reconhecimento do potencial de 

transformação política como exercício da prática social. Essa prática social pode ser 

compreendida como um exercício de cidadania a partir da compreensão do processo político 

brasileiro que na sua história foi marcada pela prática centralizadora e autoritária, sem, 

portanto, a instauração plena de processos de participação e de democracia da grande maioria 

da população. 

Martorano (2011) argumenta que, simplesmente, a criação de conselho não garante a 

participação e a descentralização, porque se pode ter como resultado dois fenômenos distintos 

e contraditórios: conselho de natureza numérica, que podem gerar mais centralização e 

burocracia; e conselho de desenvolvimento qualitativo, capaz de dotar de bases de 

socialização política e econômica. Estes dois fenômenos possibilitam, respectivamente, 

responder o dilema se a natureza do conselho é de ordem consultiva ou deliberativa. 

Nesta perspectiva, Rodrigues e Oliveira (2009) nos estudos de conselhos municipais 

fazem a diferenciação da participação em dois contextos: o de concepção liberal, que enfatiza 

o fortalecimento da sociedade civil sem a participação da vida do Estado, controlada de cima 
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para baixo, com programas de políticas públicas com finalidade de mascarar os conflitos 

sociais; e a participação ativa que pode evitar as ingerências do Estado no controle e na 

interferência na vida dos sujeitos sociais.  

Barreto Junior e Meneses (2010, p. 252) no estudo sobre gestão participativa no 

espaço urbano no município de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, afirmam que a 

consolidação de práticas participativas na implementação de uma gestão pública se esbarra no 

“alijamento crônico da sociedade civil dos processos decisórios e das instâncias de poder”. A 

experiência estudada demonstra que a implementação de gestão participativa em municípios 

situados em regiões de exclusão econômica, como a maioria dos municípios brasileiros, tem 

apresentado uma cultura de baixa participação e de baixo grau de governança.  

Neste sentido, Carvalho (1998, p.1) argumenta que a tradição política brasileira foi 

caracterizada por “relações clientelistas, de tutela, de concessão de favores, como a forma 

principal de relação entre Estado e sociedade”, e por isso nunca se instituiu de fato um Estado 

público dissociado das “relações promíscuas entre o público e o privado”. A cultura criada a 

partir das relações de tutela praticada pelo Estado brasileiro afeta diretamente o grau de 

participação e de apropriação dos sujeitos sociais em relação a um novo espaço de governança 

proposto como descentralizado e democrático.  

Souza (2008), no estudo sobre orçamentos participativos, apresenta os principais 

desafios relacionados ao processo de participação: a implementação das políticas (deficiências 

técnicas e organizacionais, boicotes internos e externos); cooptação a partir da 

instrumentalização da sociedade civil por parte das forças do Estado, com eliminação de 

oposição e de críticas; e desigualdades que se referem às condições de vida da população mais 

pobre, que não dispõem de recursos mínimos necessários para garantia de sua presença nos 

espaços. 

Martorano (2011) afirma que a organização de conselhos é necessária, mas 

insuficiente para a elaboração teórica de construção de estruturas capazes de fazer o 

enfrentamento do modo de produção capitalista. O autor argumenta que os conselhos se 

organizam em unidades locais e apresenta o dilema da nomeação ou da representação no 

princípio da organização piramidal, ou seja, o exercício da representação por delegação. Neste 

sentido, Boaventura Santos (2008) problematiza a participação por meio da representação sob 

a influência de uma apatia política e de distância entre os eleitores e os eleitos. O autor afirma 

a necessidade de exercitar a perplexidade de identificar a velha opressão de classe para que 
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seja “possível pôr a realidade no seu lugar sem correr o risco de criar conceitos e teorias fora 

do lugar” (SANTOS, B., 2008, p. 22). 

Neste contexto, Bogo (2008, p. 141) quando aborda sobre identidades e luta de classes 

trata da participação consciente como essência da democracia, em que  

o processo organizativo é que forma a classe e a partir disso é que entram em cena os 

demais elementos de sua qualificação. Portanto, qualquer iniciativa impulsionada por 

interesses desligados da ótica organizativa, seja na educação, assistência técnica, 

atendimento à saúde, etc. estacionam na esfera assistencial, burocrática, que tende a 

ajudar o Estado a oferecer os serviços que o capital ainda permite que sejam prestados, 

e disfarçam a luta de classes.  

 

A participação consciente é exercida após a superação de obstáculos, com reforço para 

o exercício da cidadania, que permite a expansão de maior integração dos desprivilegiados em 

relação ao acesso às suas necessidades básicas (SOUZA, 2008). Entretanto, o Estado não 

consegue responder as demandas dos segmentos mais empobrecidos. Existe luta em 

determinados setores destes segmentos por transparência e equidade das ações do Estado, mas 

também de reconhecimento como sujeitos na construção de uma cultura política 

emancipadora (TEIXEIRA, 2001).  

O desafio reside no contexto histórico de reconhecer que a ruptura de um sistema 

clientelístico, que de alguma forma demarca os territórios de manobra, com postura de 

submissão, de medo da autoridade
5
, da justiça, da polícia, da burocracia do Estado, foram 

aparatos de um jogo institucional voltado para a manutenção do mando para garantir os níveis 

de exploração para muitos e as margens de acumulação de riquezas para poucos. Fala-se aqui 

de um sistema que acomoda os interesses dominantes voltadas para a acumulação de capital 

contra a valorização da vida. 

A luta aqui, reconhecendo os limites de participação em conselhos pela sociedade 

civil, é uma concepção de exercício da cidadania, mas que de fato precisa ter a organização de 

consciência de classe com a heterogeneidade dos sujeitos sociais e de seus grupos e de suas 

instituições. Criar e recriar lugares de exercícios da democracia que, historicamente, nunca foi 

exercido pela maioria da população brasileira, capazes de dinamizar espaços decisórios, 

consiste na conquista de reunificar o que o sistema capitalista dividiu: a política e a economia. 

___________________ 

5 
Ver Damatta quando trata do rito da autoridade brasileira e dos preconceitos e das hierarquias veladas, 

traduzida na expressão “você sabe com quem está falando?”. Essa expressão revela o paradoxo de uma 

sociedade universal que tem implicitamente a hierarquia de “cada qual sabe o seu lugar”. Traduzem o dilema 

brasileiro de regras universais construídas para corrigir as desigualdades, entretanto, elas as reforçam. 
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2.4. A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

NO BRASIL E SUAS INSTITUCIONALIDADES 

 

Para tratar da análise da implementação das políticas públicas e suas 

institucionalidades na promoção do desenvolvimento rural, torna-se necessário compreender 

qual concepção de desenvolvimento e seus modelos implementados historicamente no Brasil 

que se pode atribuir como velhas institucionalidades. Essa trajetória contribui na 

compreensão dos arranjos institucionais configurados na vida das instituições e sua mudança 

ou permanência na formulação de programas e de políticas públicas de desenvolvimento rural.  

Para a construção de políticas de desenvolvimento, o planejamento tradicional, 

historicamente, foi compreendido como monopólio do Estado, como sinônimo de 

planejamento estatal, sem a possibilidade de avançar em uma intervenção horizontal com 

outros sujeitos envolvidos (ARRAIS, 2007). Surge, entretanto, a mudança na ação dos 

sujeitos e das escalas, com a necessidade de discussão de políticas de desenvolvimento que 

traduzam os interesses de classes e de grupos territorializados, com a adjetivação do 

desenvolvimento além de sustentável para regional, corporativo, endógeno, institucional, 

local, rural, entre outros, que se constitui aqui como uma nova institucionalidade. 

Mas antes de entrar nas questões das velhas e das novas institucionalidades do 

desenvolvimento rural, torna-se necessário debater o conceito de desenvolvimento e sua 

relação com os processos de globalização no movimento predominante de acúmulo de capital. 

Esse debate contribui para compreender a trajetória dos modelos de desenvolvimento 

adotados no Brasil e sua relação com o espaço rural. 

O conceito de desenvolvimento vem se expandindo como a principal referência para 

as políticas públicas, com a tentativa de conciliar crescimento econômico, melhoria da 

qualidade de vida e preservação do meio ambiente, de forma que as atuais e as futuras 

gerações possam usufruir de benefícios com superação da visão reducionista do viés apenas 

econômico. 

O desenvolvimento por muito tempo foi tratado como sinônimo de crescimento 

econômico, mas que ainda persiste essa consideração quando se mede o desenvolvimento com 

indicadores quantitativos, como por exemplo, o Produto Interno Bruto – PIB per capita. No 

Brasil, Arrais (2007) afirma que uma das metáforas mais utilizadas foi a de que era necessário 

o bolo crescer, para depois reparti-lo. Mas como era previsto, foram poucos que tiveram 
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acesso ao bolo, com o resultado de crescimento da desigualdade social, principalmente no 

espaço rural brasileiro. 

Outra perspectiva é tratar o desenvolvimento como uma ilusão, mito ou manipulação 

ideológica, com a denominação de desenvolvimento sustentável (VEIGA, 2005; 2008). Tratar 

de desenvolvimento com a adjetivação de sustentável parece por vezes redundante, mas essa 

adjetivação marca a diferença da concepção do desenvolvimento tradicional vinculado, 

estritamente, ao crescimento econômico. A proposta de desenvolvimento sustentável, 

entretanto, não implica em um modelo efetivo de desenvolvimento e esse adjetivo é utilizado 

por instituições que muitas vezes possuem práticas antagônicas. 

Diversos autores apontam o desafio de tratamento do desenvolvimento com a 

integração de outras dimensões, além da econômica e, consequentemente, vinculada apenas 

ao crescimento econômico, como também da ilusão de um desenvolvimento que não trata das 

questões estruturais do modo de produção capitalista. Veiga (2005, p. 14) exemplifica, com o 

dilema de integração entre a conservação ambiental e o crescimento econômico, como duas 

dimensões imprescindíveis, com a hipótese de que o crescimento econômico só prejudica “o 

meio ambiente até um determinado patamar de riqueza aferida pela renda per capta”.  

Como mensurar o alcance ao desenvolvimento sustentável é outro desafio apontado 

por diversos autores. Afirmam a necessidade de construção de indicadores para monitorá-lo, 

ressaltando que o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH não dá conta para essa 

mensuração. Sachs (2004) comenta que o desenvolvimento por sua essência é dinâmico, e as 

instituições também são, e deve-se, portanto, construir estratégias. O autor ainda ressalta a 

importância das estratégias no contexto nacional, principalmente com o advento do fenômeno 

da mundialização, conhecida amplamente como globalização, em que se precisa sobreviver as 

intensificadas regras de competição de acúmulo de capital. 

Sposito (2004a) diferencia globalização de mundialização: o primeiro representa a 

tentativa de homogeneizar costumes, relacionadas com ao consumo e difundida pelas 

telecomunicações, enquanto a segunda é intrínseco à expansão das relações capitalistas. 

Entretanto, observa-se que a globalização é tratada como sinônimo de mundialização por 

diversos autores e, mesmo compreendendo as diferenças apontadas por Spósito, não será foco 

de análise conceitual, utilizando-se, portanto, a denominação de globalização. 

O tratamento do desenvolvimento sustentável no contexto da globalização traz 

inúmeras análises dessa possibilidade. Isso porque a globalização não só expressa a 

reprodução ampliada do capital em escala global, mas compreende a generalização das forças 
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produtivas e das relações de produção, intensificada após a II Guerra Mundial, com a 

internacionalização do capital. “Globalizam-se as instituições, os princípios jurídico-políticos, 

os padrões socioculturais e os ideais que constituem as condições e os produtos civilizatórios 

do capitalismo” (IANNI, 2007, p. 57-58). 

Com a intensificação da globalização do capitalismo, com a flexibilização no trabalho 

com sua nova divisão internacional e dispersão territorial, Ianni (2007) comenta que se 

começou a afirmar o fim da Geografia por não se importar mais a localização geográfica. A 

aceleração e generalização das relações, processos e estruturas capitalistas atravessando 

territórios e fronteiras, culturas e civilizações, logo deu origem à metáfora do fim da 

Geografia (IANNI, 2007). 

Contrariando essas hipóteses, o encolhimento do mundo revitalizou a Geografia e o 

Estado continua com papel crucial para a promoção ou não do desenvolvimento. Benko 

(2002) chama atenção que, por um lado, existe o movimento de internacionalização da 

atividade econômica que destitui as fronteiras físicas e, por outro, a intensificação do 

crescimento econômico em determinadas regiões criam hierarquias dos espaços produtivos. 

As políticas de desenvolvimento na realidade brasileira demonstram o papel do Estado 

no processo de modernização de características autoritárias de centralismo decisório, tanto 

político como administrativo do Estado, historicamente com atendimento a interesses de 

políticos e de elites que atuam em determinados espaços geográficos como um bem privado e 

que criam hierarquias no espaço produtivo (TENÓRIO e SARAVIA, 2007). Um exemplo foi 

Gonçalves (1999) no seu estudo sobre o que denomina de pseudomorfose da agricultura 

brasileira, com apresentação dos resultados das transformações das políticas de 

desenvolvimento com o advento da modernização do campo. O aumento da produção agrícola 

não foi o suficiente para reduzir as desigualdades regionais e do campo brasileiro, mas muito 

pelo contrário, foi uma das causas de intensificação da miséria e da expropriação instaladas no 

meio rural. 

Estudos entre as décadas de 1950 e 1970 apontam uma abordagem da dependência 

estrutural em que a pobreza de determinada região é explicada pela sua posição periférica aos 

centros de acumulação internacional e nacional.  

Muitas teorias foram formuladas para explicar a dinâmica regional a partir da causa do 

movimento do capital no espaço, com análise das vantagens ou desvantagens comparativas da 

migração do capital e suas consequências na dinâmica regional. O Quadro 4 apresenta uma 
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sistematização dos principais paradigmas de desenvolvimento regional após a II Guerra 

Mundial, a partir da década de 1950. 

 

Quadro 4. Principais características do desenvolvimento regional no Brasil após 1950. 

Período Ênfase Principais Características 
Década de 1950  Modernização setorial, 

econômica, orientada para o 

crescimento econômico. 

Localização industrial. 

Aglomeração e concentração 

industrial. 

Modelo de substituição por importações, 

industrialização, fomento a exportação e 

definição de modelos de localização da 

produção industrial de maneira a minimizar 

os custos de transporte. 

Décadas de 1960 

e 1970 

Pólos de crescimento. 

Causação circular cumulativa. 

Efeitos de encadeamento para trás 

e para frente. Inicio das 

discussões sobre meio ambiente. 

Interdependências setoriais como fator de 

localização das indústrias e de 

desenvolvimento regional.  

Modernização conservadora no espaço rural 

Desenvolvimento sustentável. 

Década de 1980 

e meados dos 

anos de 1990 

Ajuste estrutural com enfoque 

econômico 

Flexibilização, desregulamentação, balanço 

e inflação internos. Desenvolvimento local 

Capital Social 

Fim dos anos 

1990 

Governança local na relação 

global e política 

Novas formas de regulação global 

Relação local e global 

Fonte: Adaptado de Fochezatto (2010).  

 

  

O Quadro 4 traz uma síntese das principais abordagens do desenvolvimento regional, a 

partir de 1950, com características hegemônicas para os determinados períodos na realidade 

brasileira. De maneira geral, pode-se observar a existência de duas grandes linhas teóricas: as 

teorias do crescimento/ desenvolvimento regional de características exógenas; e os modelos 

de localização de premissas endógenas de promoção do desenvolvimento regional/ local. São, 

portanto, duas institucionalidades com características distintas para a promoção do 

desenvolvimento. 

As características exógenas pós II Guerra Mundial de um modelo de substituição de 

importações teve o objetivo de modernizar o mercado interno, voltado ainda para a concepção 

de exportação. A partir da nova divisão de trabalho e do desenvolvimento regional foi como 

mera conseqüência microeconômica de decisão de aglomerar e concentrar as indústrias com a 

atenção em minimizar os custos de transporte (FOCHEZATTO, 2010). 

Nas décadas de 1960 e 1970 prevalecem características de polos de desenvolvimento 

setoriais que marcaram a ênfase da modernização setorial, a partir da existência de polos de 

desenvolvimento. A Teoria dos Polos de Crescimento baseia-se nos conceitos de polarização 

da produção e em economias externas, com necessidade de intervenção estatal da 
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concentração setorial e espacial, e está entre as teorias de desenvolvimento regional. Lima e 

Simões (2009, p. 2) afirmam que 

a produção do polo é tecnicamente necessária ao desenvolvimento nacional; 

do seu desempenho depende a vida da região, pois através de seus efeitos de 

complementaridade e concentração são estimuladas zonas de 

desenvolvimento. É preciso conceber eixos de desenvolvimento entre os polos 

situados em pontos diferentes do território, o que implica em orientações 

determinadas e duradouras de desenvolvimento territorial. 

 

Destacam-se aqui além dos Pólos de Crescimento de Perroux (1955), mas também 

Myrdal (1956) com a Causação Circular Cumulativa e Hirschman (1958) com os Efeitos 

para Frente e para Trás. Essas teorias incorporam a idéia de economias externas e utiliza a 

região como estrutura produtiva com suas interligações comerciais e tecnológicas 

(FOCHEZATTO, 2010).  

Essas teorias contribuíram para as políticas de desenvolvimento regionalizado, mas 

conhecida como modelo desenvolvimentista que tinha a industrialização vista como única 

forma de combater a pobreza e por isso deveria ser conduzida pelo Estado Nacional. Segundo 

Lima e Simões (2009), o modelo de intervenção estatal encontrou desgaste do final da década 

de 1970 devido às alterações das condições econômicas. 

É importante tratar que o período da modernização conservadora teve o pressuposto 

da necessidade de industrialização do campo a partir do modo de produção capitalista, com 

panorama de precarização das relações de trabalho devido às transformações sofridas as 

relações sociais de produção no espaço rural brasileiro. Não se pode desconsiderar que a 

modernização propiciou aumento na produção agrícola, voltada para a exportação e que 

contribuiu para o crescimento da economia brasileira, mas de maneira desuniforme no espaço 

nacional. Portanto, essa modernização foi excludente, com benefícios direcionados, 

especialmente, para a elite rural, e proporcionou o aumento do êxodo e no empobrecimento da 

maior parte da população rural, principalmente no Nordeste brasileiro a partir da formação de 

um exército de reserva de mão-de-obra.  

Essa modernização pretendia passar de uma agricultura tradicional que dependia das 

condições da natureza, para uma agricultura mecanizada e tecnificada voltada para o aumento 

da produtividade, com farta concessão de crédito rural estatal e subsídios direcionados, 

principalmente, para a agricultura patronal. O modelo de industrialização voltado para a 

modernização do setor rural apoiava-se, principalmente, na necessidade das elites rurais em 

controlar as tensões geradas no campo pelo surgimento de movimentos sociais, como também 

dos setores do capital em ampliar o seu raio de atuação (MARTINE, 1990). 
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Essa política agravou e intensificou não somente a exclusão do campo, mas provocou 

uma intensa migração para as cidades, desprovidos de qualquer direito de cidadania a partir 

do exército de reserva de mão-de-obra. Fomentou a migração, principalmente do Nordeste 

para o Centro-Sul do país. Essa dinâmica perversa é de caráter institucional perante o Estado 

brasileiro como agente indutor, e muitos autores atribuem o seu papel de intervenção o qual 

deixa de ser apenas um regulador para assumir um dos lugares e um dos agentes econômicos 

(PALMEIRA, 2008). 

Existia o discurso de que a exportação de matéria-prima não aumentava devido ao 

atraso da agricultura que tinha uma produtividade rudimentar e não dava conta de atender as 

demandas urbanas e industriais. Pode-se considerar, entretanto, que o maior entrave para esse 

desenvolvimento estava na estrutura fundiária brasileira, com concentração das terras nas 

mãos de uma elite agrária. 

Apesar da criação do Estatuto da Terra, promulgado pela Lei n.º 4.504, em 30 de 

novembro de 1964, que reconhecia a concentração fundiária brasileira e a situação de 

vulnerabilidade da maior parte da população do campo, e explicitava o objetivo de extinguir o 

minifúndio e o latifúndio como fonte de tensão do campo, buscou constituir a chamada 

empresa rural que poderia ter ou não o caráter familiar, como modelo ideal de imóvel. A 

dinâmica da concentração fundiária segue em cinco décadas, mesmo com a 

institucionalização do Estatuto da Terra, como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estrutura fundiária do Brasil - 1940 a 1985. 
 Número de Estabelecimentos 

Classes de 

área (ha) 

1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 

Total 1.904.508 2.064.642 3.337.769 4.924.019 4.993.252 5.159.851 5.834.779 

Menos de 10 654.557 710.934 1.495.020 2.519.630 2.601.860 2.598.019 3.085.841 

10 a 10 975.438 1.052.557 1.491.415 1.934.392 1.898.949 2.016.774 2.166.424 

100 a 1.000 243.818 268.159 314.746 414.746 446.170 488.521 518.618 

1.000 a 10.000 26.593 31.017 30.883 35.425 39.648 45.496 47.931 

10.000 e mais 1.273 1.611 1.597 1.449 1.820 2.345 2.174 

 

 Área Total (ha) 
Menos de 10 2.893.439 3.025.372 5.952.381 9.083.495 8.982.646 9.004.259 10.029.780 

10 a 10 33.112.160 35.562.747 47.566.290 60.069.704 60.171.637 64.494.343 69.678.938 

100 a 1.000 66.184.999 75.520.717 86.029.455 108.742.676 115.923.043 126.799.188 131.893.557 

1.000 a 10.000 62.024.817 73.903.482 71.420.904 80.059.162 89.866.944 104.548.849 108.397.132 

10.000 e mais 33.504.832 45.008.788 38.893.112 36.190.429 48.951.812 60.007.780 56.287.168 

Total 197.720.247 232.211.106 249.862.142 294.145.466 323.896.082 363.854.421 376.286.577 

 

Fonte: Oliveira (1994). 
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Conforme Tabela 1, observa-se a concentração da propriedade no Brasil no período de 

1940 a 1985, com o estabelecimento de duas classes extremas de distribuição de terras. A 

partir de 1975 houve um aumento de estabelecimentos agrícolas com mais de 10.000 hectares, 

representando uma minoria ínfima quando comparado com o número total de estabelecimento 

(menos de 0,05%), com ocupação em torno de 15% da área total, enquanto que 90% dos 

estabelecimentos no período ocupavam menos de 10 a 100 hectares, em apenas 20% do total 

das terras.  

O aparecimento do capitalismo no campo brasileiro no contexto de concentração 

fundiária segue a dinâmica de terra escassa e o aumento de renda para os latinfundiários. O 

desenvolvimento agrário brasileiro passou pela dinâmica de incorporação de técnicas a partir 

da concepção urbana-industrial sem, entretanto modificar a sua estrutura agrária brasileira, 

conforme os dados da Tabela 1. Neste contexto, Gonçalves Neto (1997) afirma que neste 

período denominado de milagre brasileiro, a agricultura brasileira teve sua base 

profundamente alterada a partir de uma política de créditos facilitados e de uso crescente de 

tecnologia mecânica assistida pela extensão rural governamental que proporcionou o 

monumental êxodo rural. Esse fluxo mudou, profundamente, tanto a cidade quanto o campo 

brasileiro. 

Como Oliveira (1994) argumenta que a industrialização da agricultura ocorreu de 

forma desigual no campo brasileiro, e a unificação da agricultura e da indústria foi possível 

porque o capitalista também se confunde com o proprietário das terras brasileiras. Essa 

dinâmica foi responsável pela implantação das relações assalariadas no campo, mas ainda 

com a presença do trabalho familiar. Desta forma, o capital cria e recria em um movimento 

contraditório, ligado ao processo histórico da formação social e econômica do Brasil. 

 Esse modelo de desenvolvimento ocasionou o aumento das disparidades regionais, 

principalmente na relação campo e cidade, com uma intervenção de modernização no campo 

com a intensificação das relações capital e trabalho, com o discurso da necessidade de 

aumentar a produtividade para combater as desigualdades sociais. Gonçalves (1999), em seu 

trabalho Mudar para Manter, trata da penetração do capitalismo do campo brasileiro e as 

mazelas sociais causadas, principalmente na relação campo-cidade, analisando que as 

modificações propostas no processo de modernização da agricultura foram no sentido de 

manter a ordem nacional de concentração de renda e de intensificar as desigualdades 

regionais e sociais. 
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Aparentemente paradoxal, surge nos discursos da época a necessidade de incorporar 

uma dinâmica do desenvolvimento em uma perspectiva regional/ local, com uma discussão 

inicial da participação, com o advento do chavão do desenvolvimento sustentável, instituído a 

partir da I Conferência Mundial do Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo na Suécia, 

conhecida como Eco 1972. Essa conferência foi considerada por diversos autores como um 

marco para as políticas de gerenciamento ambiental, por conta do agravamento dos desastres 

e dos desequilíbrios ambientais evidente nas décadas anteriores. Essa visão buscou o 

comprometimento dos países em uma dinâmica internacional, com a geração do chamado 

Direito Ambiental, instituindo princípios mínimos orientadores para a legislação ambiental 

dos países. 

 Não se pode desconsiderar a primeira tentativa de debater e de instituir uma 

articulação entre os direitos humanos e o ambiental, mesmo considerando que não houve uma 

mudança nos padrões de relação de exploração e de degradação da natureza. Por um lado, a 

ênfase local foi propagada nas construções de programas de intervenção, começando a 

problematizar a necessidade da participação social devido aos fracassos de programas 

anteriores e, por outro, a emergência de um modelo de características de preocupações com as 

questões locais para a promoção do desenvolvimento. 

A partir da década de 1980, as teorias sobre desenvolvimento regional sofreram 

transformações provocadas pelas crises de regiões tradicionalmente industriais e pelo 

surgimento do paradigma do desenvolvimento local.  Inúmeros estudiosos argumentaram que 

os problemas de determinadas áreas geográficas não poderiam ser tratadas fora, mas a partir 

do envolvimento de sujeitos existentes em cada espaço geográfico, contrapondo a intervenção 

estatal centralizada e autoritária, calcada no desenvolvimento endógeno, com a dinâmica de 

dentro para fora. 

A tentativa de reconstrução conceitual em um enfoque regional ou local para 

tratamento do ambiente federalista e para que as regiões e os estados brasileiros possam 

desenvolver estratégias a partir de sua realidade, requer principalmente um novo papel do 

Estado nessa reconstrução. Ainda que 

o modelo pode ser definido como desenvolvimento realizado de baixo para 

cima, ou seja, partindo das potencialidades socioeconômicas originais do 

local, no lugar de um modelo de desenvolvimento de cima para baixo, isto é, 

partindo do planejamento e intervenção conduzidos pelo Estado nacional 

(AMARAL FILHO, 1996, p. 37).  
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Emerge inúmeros estudiosos no contexto do desenvolvimento local, em um momento 

de características de flexibilização e de declínio nas taxas de crescimento nos países, entre 

eles o Brasil. É importante considerar que o Brasil passava pela transição de regime militar 

autoritário para uma perspectiva democrática, que envolvem a reposição de direitos e de 

negociação de retomada do seu crescimento. A realidade da época configurava situações 

heterogêneas regionais e sociais de aumento da pobreza, principalmente, na região nordeste e 

no espaço rural brasileiro, no período da chamada Nova República. 

Muitos autores consideram que a década de 1980, como década perdida em termos de 

crescimento, associado a herança de desigualdades sociais do modelo de desenvolvimento das 

décadas anteriores, reconhecido como uma dívida social, que em 1988, a partir da Nova 

Constituição Federal brasileira, priorizou o desenvolvimento econômico de forma conjugada 

com a necessidade urgente de equidade social de garantia de direitos básicos de vida 

(SANTAGADA, 1990).  

Entretanto, se observa no período que as instituições políticas quase nada contribuíram 

para a modificação das condições sociais excludentes para uma perspectiva de melhoria de 

vida da grande parte da população brasileira. Um momento em que alguns autores 

consideraram no Brasil o “Estado do Mal-Estar”, com existência da preocupação de retomada 

do crescimento econômico sem considerar o nível de participação e os benefícios sociais 

gerados nesta dinâmica (SANTAGADA, 1990).  

Silva (1996) argumenta que a década de 1980 foi perversa no contexto das políticas 

agrícolas e agrárias, em que a prática do crédito rural, voltado para patrocinar a modernização 

da agricultura, havia se exaurido. Foi também o momento de voltar a discussão de um 

programa de Reforma Agrária ainda nos marcos das transformações conservadoras da Nova 

República em 1985. A construção do Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA foi 

simultânea ao Plano Nacional de Desenvolvimento Rural – PNDR que tinha como objetivo 

reduzir a reforma agrária a uma política agrícola de garantia de um desenvolvimento rural 

harmônico, buscando tratar do tensionamento provocado pela organização dos movimentos 

sociais do campo. 

Ianni (1979) chama a atenção que na prática a ação foi restrita à colonização, sem de 

fato provocar mudanças nos padrões de concentração fundiária no Brasil. Isso porque, sob 

uma ótica institucional, um novo sentido foi dado à reforma agrária por intermédio da 

ocupação de terras públicas, o que a tornava como similiar à colonização. 
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Existem argumentações para a desaceleração do processo de modernização da 

agricultura neste período. Silva (1996) apresenta razões que explicam este fenômeno, com o 

próprio processo de recessão vivenciado no período pós milagre brasileiro, com redução 

drástica do nível de crédito rural, o caráter desigual e excludente inerente à modernização 

conservadora, com disparidades regionais e sociais, e ainda que a mudança do padrão de 

modernização da agricultura está vinculada ao padrão mundial, com a incorporação das novas 

tecnologias com o advento da biotecnologia, com um nível alto de dependência criada entre a 

agricultura à indústria. 

É importante compreender que a modernização da agricultura brasileira dificultou as 

condições de permanência dos sujeitos sociais do modo de produção familiar no campo, pois 

essa modernização produziu resultados sociais e ambientais perversos. Ao tratar da relação 

campo-cidade é necessário entender que a causa das desigualdades sociais e econômicas 

existentes está na estrutura agrária brasileira concentrada. Portanto,  

a criação de um padrão de desenvolvimento no meio rural pautado pela 

eqüidade e a sustentabilidade econômica, social e ambiental, em consonância 

com a diversidade regional brasileira, não pode prescindir de uma 

reestruturação radical da estrutura fundiária (ALENTEJANO, 2003, p.36). 

 

Os paradigmas de desenvolvimento que se configuraram nas últimas cinco décadas 

refletiram resultados não satisfatórios para a promoção do desenvolvimento, seja ele rural, 

local, regional, econômico, social ou sustentável e que dificilmente existirá um conceito 

universal de desenvolvimento (SIEDENBERG, 2009). Entretanto,  

é absolutamente necessário que cada região, cada espaço, cada sociedade, 

defina para si própria o que entende por desenvolvimento, defina de que 

forma, com quais meios e a que preço pretende alcançar esse status, sabendo 

que, ao alcançar o objetivo, necessitará redefinir conceitos e metas, consciente 

de que não há fórmulas, métodos ou estratégias pré-definidas que assegurem 

os resultados. Desenvolvimento é, ao mesmo tempo, um estado e um 

processo, ambos complexos (SIEDENBERG, 2009, p. 171). 

 

Para o tratamento do desenvolvimento rural devem-se incorporar elementos básicos 

para qualquer política: o rural não pode ser sinônimo de agrícola; envolve aspecto da 

multisetorialidade; não existe dicotomia entre espaços rurais e urbanos, mas uma rede de 

continuum de relações sociais e institucionais com unidades espaciais distintas e associadas. O 

rural tende a ser visto como um modo particular de uso do espaço e da vida social, com 

necessidade de compreender as suas especificidades do lugar onde se vive e das suas 

representações, com o estabelecimento de complexas relações sociais (MOREIRA, 2005). 
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Não se pretende desconsiderar as diferenças das configurações espaciais e de relações 

sociais entre o modo de vida do campo e da cidade, mas há necessidade de debate sobre de 

que rural fala-se e para que rural se destinam as estratégias de desenvolvimento para a análise 

das políticas públicas e das ações governamentais. O rural tem que avançar na estratégia de 

territorialização que ultrapassa a fronteira dos municípios e de definição espacial de qualquer 

escala.  

Pode-se constatar em Lefebvre (1969), na obra O direito à cidade, que a separação 

entre campo e cidade foi fundamentada na divisão social do trabalho e nas distinções de 

classe. Entretanto, o urbano e o rural assumem conteúdos sociais diferenciados e de superação 

da visão formal dicotômica, onde especificamente o espaço urbano foi à base inicial para o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

No mundo contemporâneo, este debate é complexo porque a evolução do modo de 

produção capitalista levou a desconcentração espacial das atividades econômicas e sua 

delimitação não consegue refletir a realidade. O que se vê empiricamente é que mesmo no 

processo intenso de urbanização, o rural ainda permanece e se desloca da oposição campo e 

cidade para a contradição rural e urbana (FAVARETO, 2007).  

Por um lado, existe a questão da delimitação do rural na concepção administrativa, 

principalmente no tratamento de classificação de domicílios do IBGE, com critérios de 

aglomerações e densidade populacional; e por outro, uma corrente que determinou o fim do 

rural, a exemplo de Silva nas obras A Nova Dinâmica da Agricultura Brasileira (1996) e o 

Novo Rural brasileiro (1997), com o argumento que existe um novo rural a partir da 

urbanização do meio rural pela existência de residências de trabalhadores urbanos e de 

atividades de lazer e que do ponto de vista da organização econômica não exerce apenas as 

atividades agropecuárias, com forte inserção de aposentados neste espaço ou ainda a 

combinação de atividades não agrícolas e agrícolas conhecidas como pluriativas. Entretanto, 

nenhuma destas abordagens consegue retratar a realidade, pois aparece descontextualizada da 

dinâmica histórica da sociedade brasileira de base agrária.  

Os critérios de concepção administrativa que consideram que a população situada em 

sede de município como urbana possuem uma visão setorializada. De acordo com Veiga 

(2001), na sua obra Cidades Imaginárias, não se pode identificar o espaço rural como tudo 

que está fora do perímetro urbano e muito menos com atividade exclusivamente agropecuária, 

e conclui que o Brasil é menos urbano que se imagina. E, neste contexto, Sposito (2006, p. 

113), na análise sobre a questão cidade–campo a partir da concentração demográfica afirma 
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que o reconhecimento de uma parcela do território como urbana apenas na observação dos 

níveis de densidade habitacional “pode ser um ponto de partida, mas nunca o ponto de 

chegada para a análise”. 

Já a discussão do novo rural, sua perspectiva é urbana e trata o rural como forma de 

valorização da natureza em uma perspectiva idealizadora na transformação do rural em um 

espaço multifuncional. Na tese de Lima (2007) sobre as transformações sócio-territoriais e o 

espaço rural do Alto Sertão Sergipano, foi abordado que o crescimento da pluriatividade na 

concepção do rural enquanto espaço multidimensional é resultante da modernização agrícola 

como processo de urbanização do campo, pautada na perpetuação da estrutura conservadora 

fundiária e de poder que altera a relação rural – urbano.  

O Brasil foi construído em uma unidade nacional sob o pacto conservador, marcado 

por heterogeneidades estruturais, com realidade urbano-regionais e rurais complexas, 

submetidas à extensividade da acumulação e ao controle da propriedade fundiária 

(BRANDÃO, 2007). Tratar do campo, portanto, não pode segmentá-lo das questões urbanas, 

mas considerá-lo como um continuum no contexto das políticas de desenvolvimento. Isso 

porque 

o padrão de vida consumista, voltado para a mercantilização e 

homogeneização das relações e dos espaços resulta na dificuldade de se 

trabalhar e caracterizar rural e urbano, tanto em escala nacional, quanto 

regional (ROSA e FERREIRA, 2006, p. 188). 

 

Portanto, não cabe aqui afirmar a existência de um novo rural, mas compreender como 

a realidade de formação da sociedade brasileira é imbricada nas duas esferas a partir do modo 

de produção capitalista. Isso significa dizer que o modo de vida familiar do campo não se 

traduz em outro modo de produção, e que as formas de vida e de trabalho rurais quanto 

urbanas estariam integradas (ROSA e FERREIRA, 2006). 

Esse contexto é importante para a discussão do desenvolvimento rural porque a 

ruralidade foi tratada em termos negativos no mundo contemporâneo e na concepção que só 

permanecem no rural os atrasados. Essa abordagem trata-se, como abordado por Wanderley 

(1998), na reprodução de assimetrias sociais relacionadas à questão agrária e a relação 

dicotômica entre rural e urbano que pode ser vista nas diferentes abordagens sobre o tema. 

Essa evidência pode ser constatada no plano teórico de análises dicotômicas entre urbano e 

rural, e nas estratégias dos programas de diretrizes desenvolvimentistas urbanos industriais 

para o desenvolvimento rural. 
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Fernandes (2008) trata, portanto, da disputa territorial de relações sociais diferentes e 

distintas no mundo rural: uma na base do modo de produção capitalista voltada para a 

urbanização, e outra no modo de vida familiar submetida ao modo de produção capitalista, 

mas não especificamente capitalista. Neste sentido, Lima (2007 p. 156) afirma que 

com este duplo movimento, o capital monopolista aprofunda suas relações 

com a agricultura, concentra espacialmente a produção, transforma a terra em 

mercadoria, acentua a concentração fundiária e expulsa um grande número de 

trabalhadores do campo, deixando sempre suas reservas. São estas reservas 

que nos levam a vislumbrar a reprodução permanente da sociedade e dos 

espaços rurais. 

 

A utilização do conceito de território torna-se apropriado no entendimento do espaço 

rural, capaz de agregar significados fora das normatizações padrões. Saquet (2006) argumenta 

que a abordagem territorial contribui para a compreensão dos processos, das redes, dos 

rearranjos, das contradições, da heterogeneidade e dos tempos da vida material e imaterial. É 

o que Haesbaert (2006) aborda sobre territórios rede e multiterritorialidade que contribuem 

para a análise das diferenças da realidade vivida e das condições dos modos de vida no espaço 

rural. A heterogeneidade da realidade brasileira traz a discussão das diferentes ruralidades do 

campo e refuta a idéia homogênea da completa urbanização do rural. 

Locatel (2004) trata da ruralidade entendida na multiterritorialidade em que os 

territórios rurais qualificam os espaços e integram funções econômicas, ambientais, sociais e 

culturais, em que o rural e o urbano pertencem ao mesmo conjunto territorial de maneira 

complementar e que possuem diferenciação na análise territorial. 

As distintas ruralidades podem ser manifestadas por identidades sociais para além das 

atividades agropecuárias, como formas heterogêneas em construção (CARNEIRO, 1998; 

MOREIRA, 2005). Wanderley (1998, p. 56; 59) afirma que  

esse fenômeno - a pluriatividade -, ainda que antigo, adquire novas dimensões 

no campo brasileiro, chamando a nossa atenção para a possibilidade de novas 

formas de organização da produção virem a se desenvolver no campo ou de 

antigas práticas assumirem novos significados... não podemos entender a 

ruralidade hoje somente a partir da penetração dos mundo urbano-industrial no 

que era definido tradicionalmente como “rural”, mas também do consumo pela 

sociedade urbano-industrial, de bens simbólicos e materiais (a natureza como 

valor e os produtos “naturais”, por exemplo) e de práticas culturais que são 

reconhecidos como sendo próprios do chamado mundo rural. 

 

É importante considerar que o rural é um território em disputa com distintas 

ruralidades, como argumenta Fernandes (2008), ao considerar que no Brasil as políticas de 

desenvolvimento rural, historicamente, promovem a imposição de relações do modo de 

produção capitalista em detrimento das relações não capitalistas ou familiares e comunitárias, 
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com intensificação de políticas de expropriação das unidades familiares que perdem seus 

territórios para o capital. 

Fernandes (2008) chama atenção na existência de territórios de modo de vida distintos 

no meio rural e suas ruralidades, o familiar e o agronegócio, que se territorializam 

diferentemente: enquanto o agronegócio organiza seu território para produção de mercadorias 

em uma paisagem homogênea, o modo de vida familiar desenvolve todas as dimensões da 

vida para sua existência, marcada pela diversidade na produção de alimentos. Esse 

entendimento é importante para analisar de qual perspectiva rural trata-se o desenvolvimento 

e os conflitos existentes no seu próprio espaço. 

Aqui falar em rural e ruralidades aborda-se na perspectiva de Sen (2010) da liberdade 

dos povos do campo e na necessidade de combinar uma série de liberdades para construção de 

um modelo de desenvolvimento que garanta qualidade de vida e respeito aos modos de vida. 

Sabe-se, entretanto, que qualidade de vida seja no campo ou na cidade é um tema complexo, 

mas que precisa romper com visão setorializada das políticas públicas e dos programas 

governamentais que tratam a realidade dicotomizada de manutenção das desigualdades sociais 

e da concentração de renda. 

Neste sentido, a partir da década de 1990, com uma nova institucionalidade baseada 

na governança local na sua relação global, buscou-se o tratamento do desenvolvimento com 

ênfase no local no sentido de reconhecer as desigualdades sociais e regionais construídas, 

principalmente com práticas clientelísticas e paternalistas, voltadas para a construção de 

programas sociais sem romper ainda as dinâmicas de dominação e de concentração de renda. 

Ao mesmo tempo, foi assumido com destaque a partir de experiências mundiais, que o 

desenvolvimento de uma localidade depende, entre inumeráveis outros fatores, do capital 

social existente nos ambientes das suas relações.  

Neste período se difunde na sociologia com Bourdieu (2001), Coleman (1988), 

Putnam (2007), Fukuyama (2001), entre outros autores, o conceito de capital social. O 

conceito de capital social contraria a visão da economia neoclássica que supõe uma 

racionalidade estritamente econômica e individual dos sujeitos sociais. Existem correntes 

teóricas que tratam do capital social, com características específicas, conforme apresentadas 

na Tabela 2. 
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Tabela 2. As correntes teóricas sobre o capital social e suas principais características.  

Correntes teóricas Principais características 

Comunitarismo de 

Tocqueville (2000) 

Visão anglo-saxônica de que o capital social seja sinônimo de 

consenso normativo, expresso em uma rica vida associativa, como 

fator de coesão da sociedade e de dinamismo econômico. 

Comunidade 

Cívica de Putnam 

(2007) 

As características da organização social, como confiança, normas e 

sistemas, contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, 

facilitando as ações coordenadas. 

Gerador do capital 

humano de 

Coleman (1988) 

Analisa o dilema da ação coletiva para a função de produção de uma 

sociedade, com mais eficiência economicamente por diminuir os 

custos de transação, dependendo de um ambiente social de confiança 

para que as obrigações sejam retribuídas. 

Economia das 

trocas simbólicas 

de Bourdieu 

(2001) 

Capital social como agregado de recursos reais ou potenciais, 

conectada a uma rede durável de relações de reconhecimento mútuo. 

Incluem formas econômicas e não-econômicas de capital, como 

aspectos culturais e sociais, capazes de contribuir para o entendimento 

do mundo social. 

Capital Social 

como 

infraestrutura 

social em North 

(1990) e 

Fukuyama (1988) 

Enfoque nas instituições como fatores de criação e manutenção do 

capital social, que contribuem para aumentar o nível de confiança ao 

propiciar um ambiente de comprimento das regras (formais e de 

conduta). Essa visão destaca as relações de poder, conflito e 

desigualdades inerentes às estruturas sociais, e que o capital social 

como outras formas de capital, refletem essas desigualdades a partir 

das instituições. 

 

 

As correntes teóricas do capital social, conforme Tabela 2, trata das questões de 

relações de confiança, cooperação, redes horizontais e democracia e fundamentaram a noção 

de desenvolvimento local no âmbito do desenvolvimento rural. Estudiosos, especificamente 

do desenvolvimento rural, apontam a necessidade de políticas que possam contribuir com as 

transformações no mundo rural, a partir de promoção do bem-estar das populações do meio 

rural. Não se pretende dicotomizar o desenvolvimento, mas a emergência da definição rural 

surge da necessidade de uma redefinição de identidade a partir das transformações do mundo 

rural no modo de produção capitalista. 

Klink (2001) identificou na Geografia vertentes localistas que são ao mesmo tempo 

interrelacionadas, baseada na relação entre global e local: as localidades seriam pontos 

funcionais dos sistemas globais, em que aparece o lugar como singularidade e o local como 

base do desenvolvimento econômico e social; e da relação entre o governo central e local, 

com a construção de governanças locais a partir de constituição de redes, de conselhos, de 

agências, como meios institucionais, mas com centralidade no Estado; e, por fim, trata da 

localização denominada de territorial onde são enfatizadas as relações entre o local, o global 
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e o nacional, com aspectos de desenvolvimento endógeno com construção de redes de 

relações horizontais. 

O tratamento para a vertente localista foi visto como uma vertente presa ao local por 

conta da regionalização voltada para as regiões de ascensão do determinismo econômico, sem 

compreender as iniciativas do exercício difícil da cidadania, com práticas democráticas, de 

relações horizontalizadas e de desenvolvimento intersetorializado, principalmente, 

considerando a trajetória histórica da formação brasileira, em especial o espaço rural. 

Para o tratamento do desenvolvimento do mundo rural precisa-se considerar a 

multifacetada e as diferentes práticas interconectadas, em que 

o desenvolvimento capitalista da agricultura não se realiza calcado apenas em 

medidas rurais, ao contrário, como uma indústria de base biológica, os 

instrumentos fundamentais na determinação do dinamismo são elementos da 

política industrial verticalizada (GONÇALVES, 1999, p. 33). 

  

Têm-se a concepção de desenvolvimento rural na visão da economia política de um 

componente do movimento geral de formação de capital, “...questão fundamental no mundo 

rural relativa à duração das atividades e sua relação com os ciclos de reposição dos sistemas 

de recursos físicos” (PEDRÃO, 2004, p. 75); e a concepção imbricada com as noções do 

desenvolvimento local e endógeno, com a busca da retomada ou da reconstrução da 

identidade da classe trabalhadora do campo.  

As noções do desenvolvimento local e endógeno, enquanto uma nova 

institucionalidade, devem ter como referência a idéia do desenvolvimento como liberdade, 

como apresentou Amartya Sen (2010), que necessita de remoção das principais fontes 

privação da liberdade, como pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

negligência dos serviços públicos, bem como interferência excessiva de Estados repressivos 

que nega a liberdade, principalmente para a população rural.  

Essa negação está materializada na história dos modelos de desenvolvimento rural 

brasileiro, com restrições retratadas em violência para os trabalhadores do campo. Afinal, a 

pobreza brasileira está concentrada no meio rural de todas as regiões, e a porção dos mais 

miseráveis está na região do Nordeste especialmente com vínculo com a atividade 

agropecuária.  

Portanto, tratar do mundo rural é compreender que as desigualdades sociais são frutos 

de uma herança histórica marcada pelo desprezo e violência das elites em negar a liberdade no 

uso da terra pelas formas familiares da classe trabalhadora do campo e o papel do Estado 

brasileiro como indutor. 
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Para a construção de uma nova institucionalidade das políticas para o 

desenvolvimento rural que venha a contrapor a velha institucionalidade de características 

centralizadoras e autoritárias do Estado brasileiro, que provocou e intensificou as mazelas 

sociais do campo, necessita na sua base a mudança de concepção de local como unidade 

territorial com o envolvimento de outros sujeitos sociais nas estruturas de governança. 

Essa nova institucionalidade no século XXI toma uma dimensão de garantia de 

princípios de participação, tratando do território não enquanto conceito da Geografia, como 

analisado até o momento, mas como uma dimensão na perspectiva de governança para o 

ordenamento territorial. O ordenamento, não mais de local, mas de territorial, mesmo 

considerando as semelhanças de suas matrizes e muitas vezes imbricadas e confundidas, surge 

com a redefinição das estratégias do desenvolvimento rural que ultrapassam a escala 

municipal para a escala intermunicipal que foi denominada de territorial.  

 Esta inovação na nova institucionalidade do desenvolvimento rural parte da visão 

estratégica do rural enquanto multisetorial e multidimensional e prospecta a necessidade de 

mudanças nas formulações e nas implementações das políticas públicas e dos programas 

governamentais. 

 Essas mudanças precisam ser tratadas não apenas na intencionalidade de suas 

formulações, mas na compreensão de transformação de estruturas institucionalizadas que 

dependem, decisivamente, da trajetória das instituições e dos arranjos institucionais que 

moldam e determinam a conduta e o comportamento dos sujeitos sociais. Essa análise, 

portanto, passa pela trajetória e institucionalidades das políticas de desenvolvimento rural no 

contexto brasileiro, como forma de compreender os processos históricos e as possíveis 

rupturas/ transformações institucionais. 

 Cabe aqui compreender quem são os sujeitos sociais da política de abordagem 

territorial, sua trajetória e importância no Brasil e as práticas de participação nos espaços de 

governança instituídos por uma nova institucionalidade do desenvolvimento rural. Esse 

entendimento foi construído a partir da trajetória do desenvolvimento rural brasileiro e seus 

respectivos modelos, com análise das velhas institucionalidades que se fazem presentes no 

contexto das práticas contemporâneas, principalmente das instituições públicas. 
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CAPÍTULO III 

A AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL 

BRASILEIRO 

 

Este capítulo aborda sobre a implantação do desenvolvimento territorial no Brasil 

como uma nova espacialidade para o espaço rural brasileiro. Apresentaram-se os aspectos 

metodológicos adotados pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT, a partir de 

2003, com a constituição de territórios rurais e suas unidades de governança. O objetivo foi de 

distinguir as concepções teóricas e metodológicas delineadas na construção dos territórios 

rurais, dentro do contexto de uma nova institucionalidade, de maneira que foi 

operacionalizado no seu delineamento empírico na realidade brasileira e, em especial, na 

região Nordeste. 

Esta nova institucionalidade foi delineada para novas práticas da política territorial 

para um determinado segmento social: a agricultura familiar. Portanto, abordou-se a trajetória 

de formação da agricultura familiar, a partir da década de 1990. É importante considerar que 

este segmento foi historicamente excluído e explorado pelos modelos de desenvolvimento 

implementado no Brasil, e em especial no Nordeste brasileiro, que ao mesmo tempo, é um 

segmento resistente e modificado pelas forças do modelo de produção capitalista e se destaca 

pela importância social e econômica no país. 

Na abordagem territorial foi construída estratégias de inserção de participação 

representativa nos espaços de governança para formulação e implementação de políticas 

públicas e de programas governamentais em um ambiente que tenta confrontar a limitação 

municipal e setorial. Entretanto, esse confronto se depara com aspectos institucionais que 

possibilitam ou não a operacionalização das políticas de caráter intermunicipal e 

muldimensional. 

 

3.1. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: “NOVA” ESPACIALIDADE 

PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL 
 

 As unidades de governança conformadas em conselhos gestores de caráter 

intermunicipal, estadual e nacional, garantidas na Constituição Federal de 1988, aqui 

representadas, como a nova institucionalidade do desenvolvimento rural, tiveram o seu foco 

voltado para a promoção da participação de sujeitos sociais do campo, que antes nunca 

tiveram espaços institucionais para formular e, ou implementar programas governamentais. 
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Esses sujeitos sociais são distintos na política de desenvolvimento territorial e referem-se aos 

agricultores familiares. 

Foi preciso, portanto, compreender a formação dos sujeitos sociais das políticas 

territoriais, no seu contexto histórico e no tratamento das políticas públicas de características 

estruturantes ou compensatórias no enfrentamento das desigualdades sociais e da exclusão no 

mundo rural.  

 O enfoque territorial foi uma estratégia de estabelecer novas espacialidades e práticas 

para o planejamento e a gestão dos programas governamentais para o desenvolvimento rural, 

com a garantia de novas dinâmicas de participação e de intersetorialização. Como aborda 

Favareto (2007), ao conjugar o adjetivo “territorial” no substantivo “desenvolvimento” foi 

com a intencionalidade de qualificar a dimensão espacial, princípios como participação, 

descentralização e multidimensionalidade. 

Aborda-se que as primeiras experiências com enfoque territorial do desenvolvimento 

rural ocorreram na Europa, na década de 1990, com o Programa Ligação Entre Ações de 

Desenvolvimento da Economia Rural – LEADER que se apóiam as relações de um lugar. 

Outra experiência européia, especificamente na França, com os Contratos Territoriais de 

Estabelecimento – CTE de institucionalização de uma Lei de Orientação Agrícola, da 

necessidade de intervenção do Estado em determinadas regiões em que a agricultura não era a 

principal atividade para a promoção do desenvolvimento rural. São experiências que Veiga 

(2003) considera como políticas de desenvolvimento rurais que têm como referencia a 

construção de outras ruralidades como forma histórica de tratamento do desenvolvimento à 

urbanização. É preciso, portanto, situar quais ruralidades se discutem no contexto 

contemporâneo das políticas de desenvolvimento rural e se as mesmas se constituem em 

novas ruralidades para o contexto territorial. 

A abordagem territorial é uma tentativa de discutir a dinamização das ações de 

planejamento com o novo recorte no espaço geográfico para as políticas públicas de 

desenvolvimento rural. Essa dimensão territorial ocorre da compreensão da organização 

espacial que molda comportamentos sociais, ambientais, políticos, históricos e culturais, com 

a implantação dos territórios rurais como unidade de planejamento para o campo. A 

organização política territorial impõe a percepção de uma nova escala regional que pode 

incluir diferentes regiões de vivência (CASTRO, 1992). 

No âmbito das políticas territoriais brasileiras, dois conceitos geográficos foram 

trabalhados no primeiro capítulo como aporte teórico-metodológico para o desenvolvimento 
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rural: região, que tradicionalmente foi utilizado no planejamento e na gestão pública e privada 

a partir da concepção regional, marcante na história da região do Nordeste brasileiro; e 

território, que a partir do século XXI constitui-se referencial na política e na gestão do Estado 

brasileiro, denominado de território rural. Esse referencial tem o território na concepção da 

política e do planejamento governamental na necessidade da relação com a sociedade civil. 

A modificação de região para território incorporada a partir da dinâmica de relações 

do Estado com as organizações sociais do campo foi no sentido de compor uma nova forma 

de relação e de construção do planejamento. 

A evolução do desenvolvimento, a partir dos territórios rurais, buscou nas suas 

premissas promover uma autodinamização (ou não, dos territórios), como se substituir região 

por território pudesse garantir esta dinâmica. Essa preocupação tem inspiração em Milton 

Santos (2005) quando afirma que os “homens organizam sua sociedade no espaço” e assim, 

da mesma forma que a concepção, o uso que o homem faz do espaço sofre, também, 

mudanças na relação de poder. A delimitação de um território, o controle dos pontos, surge de 

sistemas axiomas das relações de poder e o Estado assume suas políticas segundo as 

condições espaço-tempo (RAFFESTIN, 1993).  

Nesse sentido, na busca de consolidar uma política de planejamento no enfoque do 

desenvolvimento rural, o Governo Federal, a partir de 2003, delimitou as suas unidades de 

planejamento em territórios rurais, desencadeado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA, em âmbito nacional, a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial - SDT. É importante destacar que neste mesmo ano foi tratado o tema de 

ordenamento territorial pela Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional do 

Ministério da Integração Nacional – MIN. O ordenamento territorial na Política Nacional de 

Ordenamento Territorial – PNOT do MIN considerou que esse ordenamento passa por uma 

questão política da nova relação entre Estado e sociedade civil, mediante o entendimento do 

território enquanto espaço de prática para superação dos limites do planejamento centralizado 

e técnico. No ordenamento territorial, o desenvolvimento regional foi definido como um 

conjunto de ações para promoção sócioeconômicas em áreas definidas do território, a partir de 

uma visão integradora de redução das desigualdades sociais (MIN, 2006, p. 15). 

A SDT (2005a) considera que o ordenamento territorial é o sentido de articulação de 

políticas públicas entre o Estado/ Governo e a Sociedade/ Instituições. É um processo de 

escuta com participação dos sujeitos sociais na utilização de instrumentos locais, como 
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processo educativo de participação social. Apesar da aproximação de conceitos, a SDT/MDA 

e o MIN possuem dinâmicas distintas na operacionalização do ordenamento territorial. 

Houve o direcionamento para os planos nacionais e regionais de vinculação legal, 

previsto no artigo 21 do parágrafo IX da Constituição Federal de 1988 que “compete à União 

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social”, para a dinâmica de inserção da regionalização a partir 

de territórios construídos no estabelecimento do ordenamento territorial, como forma de 

articular um planejamento de ação das instituições públicas de forma integrada e no 

estabelecimento de relação de participação com a sociedade civil. 

A adoção do modelo de desenvolvimento a partir da unidade de planejamento dos 

territórios rurais surgiu por vários fatores, e podem-se destacar: a possibilidade de 

descentralizar o planejamento com a participação das organizações sociais, interagindo o 

poder público com os sujeitos sociais em um estilo participativo; a necessidade de integrar o 

planejamento em um conjunto de municípios, principalmente voltados para as ações de 

infraestrutura e serviços do PRONAF, voltado para a utilização racional na formulação de 

projetos com melhor qualidade técnica e de caráter estruturante; e as agências multilaterais de 

fomento, como a FAO, IICA e Banco Mundial estavam adotando o enfoque territorial, como 

uma nova visão do desenvolvimento rural (OLALDE, VELLOSO e OLIVEIRA, 2007). Estas 

agências multilaterais impuseram a necessidade de novas dinâmicas para o desenvolvimento 

rural para estratégias de combate a pobreza no Brasil para aliviar os custos sociais em 

decorrências dos ajustes econômicos. 

A descentralização surge no contexto do Pacto Federativo, levando em consideração 

que Federação significa contrato, aliança e união, e impõem uma dialética entre unidade e 

diversidade existente na dimensão brasileira.  

Neste contexto, a nova unidade de regionalização – Território Rural - segundo 

concepção assumida pela SDT, tem como marca o sentimento de pertencimento dos seus 

habitantes e pode ser entendido como  

espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 

cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 

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

população, com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 

interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, 

cultural e territorial (SDT, 2005a, p. 28). 
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No tratamento conceitual sobre território, enquanto espaço de governança, há 

distinção dos conceitos geográficos, porque falar em território não é demarcar um espaço 

físico definido e contínuo. Até porque tratar de território é relacionar com o poder e com as 

diferentes territorialidades exercidas pelos sujeitos sociais e suas instituições. Ou seja, são 

vários territórios ou multiterritorialidade dentro de um território de governança.  

Neste sentido, Tonneau e Cunha (2005, p. 47) afirmam que um projeto territorial é, 

essencialmente, político que envolve sujeitos e instituições locais que não, necessariamente, 

possuem os mesmos interesses e idéias, mas se busca a construção de consensos para um tipo 

de desenvolvimento no qual “o território-espaço de projeto não tem que estar restrito a limites 

municipais e não se restringe a uma única atividade/ ação”. 

Por outro lado, a dimensão do território reflete as relações de poder e que não definem 

as formas das relações sociais, porque “falar em território não implica democracia, nem 

mesmo desenvolvimento” (TONNEAU e CUNHA, 2005, p.47). Isso porque na perspectiva 

das disputas e dos conflitos, as estratégias tempo-espaço das políticas de desenvolvimento 

traduzem os interesses de classes e de grupos territorializados (ARRAIS, 2007). 

O sentimento de pertencimento é tratado na concepção da SDT como identidade para a 

promoção da política de desenvolvimento territorial. O que se aponta é a necessidade de 

tratamento da identidade enquanto identidade de classe social que difere em interesses e 

modos de vida de uma minoria que detém o poder do país. 

No caso do Nordeste existe o sentimento de uma identidade que não é de classe, mas 

construída historicamente como práticas culturais. Penna (1992) no seu trabalho sobre 

identidades sociais, no caso nordestino, apresenta três hipóteses para responder ao 

compartilhamento de determinadas práticas culturais: a naturalidade, dada pelo local de 

nascimento; a vivência, a experiência de vida dentro das fronteiras da região; e a cultura, 

pelas práticas culturais que indicam a identidade; e a auto-atribuição, pelo reconhecimento do 

indivíduo. 

A identidade social pode ser concebida como representação ou como uma construção 

simbólica ou imaginária. “Construções simbólicas, construções mentais, as representações são 

instrumentos de apreensão da realidade, sendo, em relação à sua complexidade, construções 

redutoras” (PENNA, 1992, p.59).  

Xiuquan (1999) entende por identidade a fonte de significado e experiência de um 

povo, como processo de construção de significados ou ainda de atributos culturais, mas com 
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necessidade de estabelecimento de distinção entre a identidade e o conjunto de papéis que os 

sujeitos sociais e suas instituições precisam desempenhar. 

Identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para os próprios sujeitos, 

por eles originadas, e construídas por meio de um processo de individualização. Embora as 

identidades possam ser formadas de instituições dominantes, somente assumem tal condição 

quando e se os sujeitos sociais as internalizam, construindo seu significado com base nessa 

internalização (XIUQUAN, 1999). 

A construção de uma identidade a partir da espacialização é colocada pela SDT 

(2005a) enquanto identidade cultural para favorecer a solidariedade e a cooperação entre 

diversos sujeitos sociais, para a construção de alicerces do capital social. A identidade tratada 

como cultural seria uma estratégia para a construção de espaços de governança para a 

promoção do desenvolvimento territorial. Giddens (1991, p.167) aborda que os Estados 

considerados democráticos buscam o envolvimento da coletividade de cidadãos em ações 

governamentais, “porque os dirigentes dos estados modernos descobrem que o governo 

efetivo requer a aquiescência ativa das populações de maneira que não eram possíveis nem 

necessárias em estados pré-modernos”. 

Assim, a abordagem territorial apóia-se na identidade de um lugar, para que suas 

potencialidades possam superar a dicotomia do global e do local. Há necessidade de alavancar 

o desenvolvimento coletivo, a partir dos sujeitos unidos, da ajuda mútua e do controle social 

de meios essenciais de produção e distribuição. Neste sentido,  

é precisamente esse duplo caráter da sociedade civil que a torna um terreno 

privilegiado de transformações políticas, possibilitando o arrebatamento do 

Estado sem lançar mão de um ataque direto e violento. A conquista do Estado 

pela forças da mudança presentes na sociedade civil é possibilitada justamente 

pela continuidade da relação entre as instituições da sociedade civil e os 

aparatos de poder do Estado, organizados em torno de uma identidade 

semelhante (cidadania, democracia, politização da transformação social, 

confinamento do poder ao Estado e às suas ramificações, e outras similares) 

(XIUQUAN, 1999, p. 25). 

 

Esta conquista para a mudança de rumo das políticas de desenvolvimento seria 

possível a partir de uma nova institucionalidade em torno de objetivos comuns. A questão 

central da abordagem territorial reside na construção de um sujeito social agregado por uma 

identidade de uma vida diferente, fora da fábula globalizante, da tirania do dinheiro e da 

informação, expandindo-se em uma base diferente da opressão, mas no sentido da 

transformação da sociedade. 
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A integração entre os sujeitos e suas instituições formaria uma base de conhecimentos 

e de iniciativas fundamentais nos processos de criação de novos recursos, na sua organização 

e nos seus comportamentos coletivos que são os componentes maiores da inovação. A 

formação de um ambiente de organizações sociais e econômicas articuladas em torno de 

contratos de desenvolvimento a partir do território tem expectativas que se estimule a 

cooperação e se criem ambientes institucionais mais favoráveis para ampliação ao mercado de 

produtos e maior capacidade de inovação, no contexto da formação de um capital social. O 

ambiente de cooperação no sentido de estabelecer trocas de informações e a busca por 

políticas que proporcionem qualidade de vida em uma determinada região é uma das bases 

essenciais para o processo de desenvolvimento.  

Portanto, a adoção do território, como unidade de uma nova regionalização, foi 

resultado da maneira como se organizam os sujeitos sociais que compõe determinados 

espaços geográficos, juntamente com as condições de identidade, coesão e interação social 

que configura uma unidade territorial. É como resultado de relações sociais que formam 

organizações da sociedade civil, mercados, órgãos públicos, que podem configurar ambientes 

sócio-político-culturais específicos, favoráveis ou não ao desenvolvimento.  

Esta condição não trata das territorialidades exercidas pelos diferentes sujeitos sociais 

no território, e muito menos os seus conflitos de interesse. Reis (2008), quando aborda sobre a 

promoção do desenvolvimento, considera que deve partir de processos históricos locais 

condicionados pela maneira singular de apropriação por parte dos sujeitos de representação do 

desenvolvimento. 

Esta conformação, portanto, é complexa porque os lugares, os locais se diferenciam na 

territorialização de seus sujeitos e de como constroem perspectivas organizativas de luta de 

resistências e de conquistas. Quando se trata da idéia central de territorialidade, Abramovay 

(2000) considera que o território possui tecido social, representando uma trama de relações 

com raízes históricas, configurações políticas e identidades, e conclui que essa territorialidade 

desempenha um papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento rural. 

Inicialmente, foi formulado o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais que, na sua implementação, previa a concepção de existência de processos, 

de instituições e de ações desenvolvidas pelo poder público e organizações sociais fundadas 

em uma dinâmica de interação. Essa interação é a garantia de um ambiente de inovações e de 

troca de informações, em que se espera que a colaboração seja essencial para o 

desenvolvimento rural.  
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A visão do Governo Federal na política da SDT/MDA é que a adoção de estratégias de 

desenvolvimento, a partir do território, busca a compreensão e a articulação dos sujeitos 

sociais de um determinado lugar, e, ou de uma localização para o planejamento de políticas. 

Então, utiliza-se o território enquanto espaço de governança de um lugar, de um local. 

Milton Santos (1994) afirma que o lugar representa à resistência da sociedade civil e 

que por isso é necessário que as análises sobre o território como possibilidade de ampliar 

essas resistências em escalas mais altas. Essas escalas mais altas são alcançadas a partir da 

formação de redes horizontais, como condição de construir outra globalização, com a 

restauração da dignidade humana. Haesbaert (2007, p. 54) afirma que o território, portanto, 

pode ser compreendido em uma composição “indissociável a reprodução dos grupos sociais, 

no sentido de que as relações sociais são espacial ou geograficamente mediadas”. Isso quer 

dizer que pode ser estendida para todo tipo de sociedade e em qualquer tempo histórico no 

contexto do espaço geográfico. 

Existem expectativas de que estas políticas promovam o aumento da riqueza 

produzida, a distribuição mais equitativa dos benefícios gerados e sua sustentabilidade ao 

longo do tempo. Essa articulação ainda visa superar a visão estritamente econômica, com a 

integração de dimensões importante, como por exemplo, a identidade dos sujeitos sociais e, 

por outro, a busca de uma unidade espacial que propicie a participação da sociedade civil. 

A SDT (2005a) afirma que essa abordagem propicia soluções a um conjunto de 

problemas a partir de dimensões superiores às unidades municipais e, por outro lado, distante 

do tratamento estadual, revelando a instância territorial como a mais adequada para entender e 

enfrentar os desafios para a promoção do desenvolvimento rural. Entretanto, o Pacto 

Federativo brasileiro “não incentiva os governos locais a se lançarem na formulação de planos 

microrregionais”, porque 5.570 municípios necessitam de políticas estaduais de 

desenvolvimento territoriais incentivadas pelo Governo Federal, com promoção de articulação 

entre os sujeitos privados e públicos para formulação de políticas públicas adequadas 

(VEIGA, 2005, p. 108). A SDT (2005a, p.22) argumenta que nas 

análises dos papéis desenvolvidos pelos conselhos municipais, principalmente 

no setor do desenvolvimento sustentável, têm mostrado que eles estão sujeitos 

a muitas dificuldades para que cumpram com seus elevados propósitos... O 

objetivo é institucionalizar o controle social sobre as políticas públicas, e 

também formular as políticas que atendam às demandas sociais no âmbito 

temático ou geográfico... Existem, atualmente, muitos conselhos nos 

municípios brasileiros, pois a descentralização das políticas tem colocado a 

criação de conselhos como condição para a destinação de recursos que 

mantém serviços essenciais nos municípios. Em alguns desses, onde o capital 

social ainda carece de revelar-se e de desenvolver-se, poucos atores sociais 
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participam, efetivamente, das atividades conciliares, com a ocorrência de 

desvios que, frequentemente, desvirtuam a participação e o controle social. 
 

É como se a partir da conjunção dos municípios para a formação de uma rede no 

espaço dos territórios rurais fosse superar os desafios estabelecidos no processo de 

governança municipal. Observa-se que os territórios rurais como unidade de planejamento das 

políticas do MDA conjugam diferentes regionalizações das estruturas institucionais dos 

sujeitos e do próprio Governo Federal e Estadual, o que dificulta o tratamento de políticas e 

de programas com características intersetoriais. 

É como se a institucionalização de territórios rurais pudesse superar a dualidade 

interna e externa, global e local e ainda com o desafio de proporcionar a participação de 

outros sujeitos além do Estado. O que se discute é se essa participação é apenas de caráter 

consultivo de concepção liberal de legitimação, mas sem, de fato, exercer um poder de 

controle social sobre os processos de formulação e de implementação das políticas públicas.  

É importante, portanto, compreender a trajetória de regionalização a partir dos 

territórios rurais. Essa análise, conforme sugere North (1990), demonstra a evolução histórica 

de uma sociedade condicionada pela formação e evolução de suas instituições, principalmente 

no entendimento de seus papéis nas suas trajetórias históricas do desenvolvimento rural.  

Essa compreensão parte da perspectiva endógena das instituições para o tratamento do 

desenvolvimento, que visou fomentar a participação social no processo de construção de 

políticas e programas de desenvolvimento rural, mas que está de fato imbricado no local, no 

lugar dos sujeitos e das suas instituições. 

O desafio reside em tratar ao mesmo tempo a herança de modelos dualistas para uma 

perspectiva multiescalar e heterogênea na compreensão das assimetrias e dos problemas 

estruturais para propiciar uma governança democrática de desenvolvimento rural. É 

necessário sobrepor os limites espaciais, porque não se deve confundir necessidade de 

territorialização com estratégias de desenvolvimento territorial, com submissão em um 

determinado recorte espacial. Não basta apenas de receitas genéricas e de boas práticas 

catalogadas para contrapor uma história de exploração sobre a classe trabalhadora do campo. 

Este tema de participação recorre ao entendimento histórico centralizador do Estado 

enquanto ente inerente ao processo capitalista, que ao longo do tempo promoveu e 

intensificou as desigualdades regionais. Almeida (2005, p.103), no seu trabalho sobre as 

desigualdades acentuadas pela construção de hidrelétricas, afirma que “o processo de 
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apropriação de recursos naturais e humanos em determinados pontos do território...” seguem a 

lógica estritamente econômica. 

O rompimento desta lógica histórica precisa ser construído, no qual o 

desenvolvimento da cooperação, da democracia, do controle social e da autonomia é 

fundamental em todos os elos de uma cadeia produtiva participativa. A centralidade da 

aprendizagem constitui uma imagem condensadora da imbricação entre o endógeno e o 

exógeno (entre o tácito e o codificado), que caracteriza as recentes e transformadoras 

abordagens do desenvolvimento: o território como sujeito é entendido como um território 

impregnado de conhecimentos (ABRAMOVAY, 2001a).  

A estratégia para instituir territórios rurais pela SDT segue a dinâmica de: caracterizar 

os territórios existentes com utilização de dados secundários; identificar aglomerados 

municipais com características urbanas, intermediárias e rurais; verificar a concentração de 

agricultores familiares, assentamentos rurais de programas de reforma agrária e de famílias 

sem-terra; ordenar convergência entre os sujeitos do poder público com as organizações 

sociais em cada estado brasileiro (OLALDE, VELLOSO e OLIVEIRA, 2007). 

A institucionalização de um território rural necessita de reconhecimento pelo MDA, 

que denomina o processo de homologação. Esse reconhecimento passa, inicialmente, pelo 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS. Em seguida, a 

SDT/MDA normatiza a estrutura organizacional dos territórios rurais, constituídas como 

estratégia para garantir a participação social em Fóruns ou Conselhos (SDT, 2010).  

Segundo Delgado e Leite (2011), o processo de identificação dos territórios rurais e 

sua institucionalização teve como prioridade as regiões que apresentavam fragilidade 

econômica, com baixo acesso aos serviços básicos, índices de estagnação na geração de renda 

e carência de políticas integradas.  

A partir desta dinâmica, em 2011, havia instituído pelo MDA 164 territórios rurais no 

Brasil, conforme Figura 3. É importante considerar que esses territórios foram   implantados 

em   momentos distintos  ao  longo de  uma década da política de desenvolvimento territorial. 

Em 2003, foram instituídos 66 territórios rurais, localizados com destaque nas regiões Norte, 

Nordeste e norte de Minas Gerais. 

Em 2004, existiam 92 territórios rurais homologados, em 2005, passou para 112 

territórios rurais. Em 2011, conforme Figura 3, foram 164 territórios rurais institucionalizados 

e apoiados pelo MDA. Esses territórios rurais envolvem, diretamente, 2.500 municípios 

brasileiros, que representam 44,93% municípios brasileiros. No Brasil há uma população rural 
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de 28.425.733, destes 4.363.034 agricultores familiares, 390.676 pescadores, 785.300 famílias 

assentadas e uma demanda de social de 5.363.204 pessoas. Os territórios rurais abrangem 

56,02% da população rural, 58,45% dos agricultores familiares, 57,36% dos pescadores, 

74,01% das famílias assentadas e 60,87% da demanda social (SDT, 2009a).  

Em 2008, 120 territórios rurais passaram a fazer parte do Programa Territórios da 

Cidadania, com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais através da superação da 

pobreza e geração de trabalho e renda no meio rural, mediante o planejamento e a integração 

de políticas públicas (DELGADO e LEITE, 2011). O Programa Territórios da Cidadania foi 

uma estratégia de universalizar programas básicos de cidadania nos territórios rurais, 

principalmente para àqueles com maior índice de pobreza rural. 

Os critérios de seleção dos territórios rurais para o Programa dos Territórios da 

Cidadania foram: o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano; a concentração de 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária; a concentração de povos tradicionais 

(quilombolas e indígenas); os beneficiários de programas de transferência de renda; o número 

de municípios com baixo dinamismo econômico; a organização social e, pelo menos, um 

território por estado da federação. 

Dos 164 territórios rurais apoiados pelo MDA, 40,60% estão situados na região 

Nordeste, com a presença de 67 territórios rurais, conforme Figura 4. E, destes territórios 

rurais, 56 fazem parte do Programa dos Territórios da Cidadania, que abrange 47% do 

programa na região Nordeste, seguida de 22,5% da região Norte do Brasil. 

A concentração dos territórios rurais e do Programa dos Territórios da Cidadania na 

região Nordeste do país reflete a concentração da pobreza nesta região, localizada 

principalmente no meio rural. Veiga (2000) quando trata da experiência brasileira sobre a 

pobreza rural e a distribuição de riquezas, afirma que a pobreza é proporcionalmente maior no 

meio rural, vinculada com a atividade agropecuária, concentrada na região Nordeste, que 

representa dois terços da pobreza rural brasileira e um quinto de sua pobreza total. 

 Em outro estudo, Kreter, Vecchio e Staduto (2011) procuraram mensurar os níveis de 

pobreza no meio rural do Nordeste do Brasil a partir das condições habitacionais, pela 

constatação das dificuldades de acesso aos bens e serviços, com a discussão sobre a 

complexidade geográfica de distribuição de infraestrutura pública. Carneiro (2003) revelou a 

existência de concentração de pobreza nas áreas rurais do Nordeste brasileiro, e que a 

constatação necessita de estabelecimento de políticas públicas estruturais para enfrentamento 

do problema. 
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Figura 3. Territórios Rurais instituídos e apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário no Brasil, em 2013. 
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Muitos trabalhos abordam que as ações de combate à pobreza não conseguem cumprir 

de forma adequada os seus objetivos, não pela ausência de recursos, mas porque as ações são 

compensatórias e não tratam do problema com efeito permanente, ou ainda, pela má aplicação 

dos recursos destinados pela ausência de foco de prioridades. Os inúmeros estudos da pobreza 

rural no Nordeste justificam-se pela importância da agricultura familiar e pelas condições de 

vida precárias que estão submetidas à população do campo (SAMPAIO e FERREIRA, 1977). 

Foi uma construção histórica, e mesmo nas condições adversas, essa população excluída ainda 

resiste e assume importância no contexto brasileiro.  

Entretanto, a análise precisa ser tratada na perspectiva que Sen e Kliksberg (2010) 

abordam que o conceito de exclusão tem sido útil como idéia organizacional em que as 

privações e as violações aos direitos humanos de acesso à justiça ou a liberdade passam pelas 

prerrogativas individuais. Incluir os excluídos não pode escamotear as causas da exclusão que 

historicamente não tem atenção nas discussões das políticas públicas, porque existe o perigo 

da exclusão injusta, pois “muitos dos casos extremos de violação dos direitos humanos, como 

a negação às liberdades básicas” e a ausência de serviços básicos pode ser discutida como 

formato de exclusão, mas as suas causas precisam ser tratadas adequadamente no seu caráter 

multidimensional (SEN e KLIKSBERG, 2010, p. 36). 

Especialmente no Nordeste brasileiro, as questões de ética foram consideradas nos 

modelos de desenvolvimento como residuais e sem o entendimento de sua importância nas 

dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas, com ações fragmentadas, compensatórias 

e insuficientes para promoção da autonomia da população excluída. Foi historicamente 

construída a imagem de sofrimento e de atraso por uma elite oligárquica que tinha interesse 

na manutenção das desigualdades sociais (CASTRO, 1992). Essa discussão é pertinente na 

compreensão de um programa de desenvolvimento rural com prioridade no tratamento da 

pobreza rural, com abrangência maior no Nordeste brasileiro. 

Na política de implantação dos territórios rurais, além de diagnosticar e de determinar 

as áreas prioritárias, o SDT (2005c) aborda que a intervenção para transformação de sua 

situação estrutural necessita de adoção de métodos considerados participativos, que sejam 

capazes de fomentar a auto-organização dos sujeitos sociais. Essa implantação, portanto, 

passa pela utilização de instrumentos estratégicos de planejamento e de execução das ações 

para a promoção do desenvolvimento rural, sob gestão de um Fórum ou de um Conselho de 

Desenvolvimento Territorial - CODETER: Estudos Propositivos, elaboração de PTDRS e 

elaboração de Plano Safra Territorial. 
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Figura 4. Os Territórios Rurais instituídos e apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário no Nordeste do Brasil, em 2013. 
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Os Estudos Propositivos tratam-se de uma sistematização de propostas de 

possibilidades de políticas públicas, considerando a territorialidade como elemento 

aglutinador para a dinamização das economias territoriais. Nos documentos da SDT, estes 

estudos são tratados como ponto de partida com a formulação de diagnósticos de 

multidimensões que precisam ser compartilhados para geração de sínteses metodológicas de 

apoio aos territórios. A agricultura familiar é a protagonista do estudo a partir da base 

conceitual do território e da ruralidade para o estímulo da participação social (DIAS et al, 

2006). Esses estudos pressupõem na qualificação das demandas, das estratégias de 

intervenção e dos projetos territoriais que serão assumidas no PTDRS.  

O PTDRS é o instrumento de planejamento das ações territoriais, entendido como um 

conjunto de diretrizes, estratégias e compromissos, resultante de consensos compartilhados 

dos sujeitos sociais e das esferas governamentais (municipal, estadual e federal). Esse plano é 

construído em oficinas territoriais e suas temáticas específicas como documento norteador das 

ações do território, como processo dinâmico participativo e não deve ser focado apenas nas 

políticas públicas praticadas pelo MDA (SDT, 2005b). Existe uma indicação de estrutura de 

construção do PTDRS, conforme Figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama de representação da construção do PTDRS em eixos e linhas de ação para 

o Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

 

Fonte: SDT (2005b). 
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Para a construção do PTDRS, há indicação de quatro dimensões para o 

desenvolvimento territorial sustentável: sócio-cultural, ambiental, econômico e político-

institucional. Essa orientação vem no sentido de buscar a multidimensionalidade do 

desenvolvimento, a partir da integração de dimensões do desenvolvimento. 

Na estruturação do PTDRS, para cada dimensão existem eixos aglutinadores com 

diretrizes, estratégias e projetos específicos. A partir das linhas de ação se definem os projetos 

e suas estratégias, em consonância com o diagnóstico realizado para cada linha, com visão 

integrada das fontes de financiamento. A SDT (2005b) divide os projetos em três categorias: 

projetos estruturantes que orientam a criação de condições favoráveis para implantação ou 

ampliação de qualquer tipo de infraestrutura (social, econômica e ambiental);  projetos de 

caráter redistributivo e, ou compensatório para superação de passivos sociais; e projetos 

produtivos que se referem a produto ou serviço de melhoria de renda através de suporte de 

aumento da competitividade territorial. 

Para melhor compreensão da divisão proposta pela SDT, podem-se diferenciar, de 

maneira conceitual, as políticas públicas em: distributivas, que podem ser exemplificadas 

com o acesso ao crédito rural; regulatórias a partir dos preços mínimos dos produtos 

agrícolas; redistributivas com as políticas de transferência de renda; e institucionais com as 

estruturas de governança das políticas de desenvolvimento rural, como os conselhos e os 

ministérios e secretarias governamentais. 

Entre as políticas públicas distributivas, destaca-se o crédito rural para a agricultura 

familiar como dimensão fundante no processo de desenvolvimento territorial rural, com 

destaque para o PRONAF. Para esse crédito rural tem-se o Plano Safra, como instrumento que 

planeja o montante de recursos com base da sistematização de demandas de crédito para os 

setores produtivos da agricultura familiar de forma específica. Tem como finalidade o 

ordenamento, a qualificação e a adequação do crédito rural e detalha a oferta quantitativa e as 

propostas de metas do PRONAF, com descrição e localização dos sistemas produtivos 

prioritários para direcionamento do crédito (DIAS et al, 2006). O Plano Safra é 

operacionalizado por outra secretária do MDA, a SAF – Secretaria da Agricultura Familiar, e 

Favareto (2010b) considera que a tentativa de integrar este instrumento na dinâmica territorial 

foi no sentido de estabelecer inter-relações entre as estruturas do próprio MDA. 

Esses instrumentos não são operacionalizados no abstrato, mas nas estruturas 

administrativas do Estado e das instituições, e que as orientações de proposição participativa 

dependem da dinâmica institucionalizada de cada território. Serpa (2008) questiona se a 
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regionalização institucional resultado do Estado considera a priorização nos aspectos sócio-

cultural, como estratégia de aproximação da sociedade. Silva e Silva (2006, p. 9) consideram 

que a participação da sociedade civil para a composição da dinâmica de endogenia se  

caracteriza pela capacidade organizacional das comunidades locais e regionais 

em definir prioridades e formas de ação inovadora que possam dinamizar as 

atividades econômicas, sociais, políticas e culturais em busca de patamares 

mais elevados. 

 

A SDT (2005b) aborda que a formulação de instrumentos é um meio para 

proporcionar a gestão do desenvolvimento territorial, expressado na Figura 6, com base na 

gestão social através do planejamento participativo, da organização descentralizada com a 

presença de instituições públicas e da sociedade civil, da democracia e da transparência. 

A proposição da SDT é que as práticas da gestão social democrática, participativa, 

transparente e descentralizada sejam permanentes e que sejam capazes de mobilizar os 

sujeitos sociais do território, principalmente do segmento da agricultura familiar, de maneira a 

potencializar as oportunidades locais com arranjos institucionais para enfrentamento dos 

problemas (SDT, 2005b). 

 

Figura 6. Diagrama representativo do ciclo de gestão do desenvolvimento territorial do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 
Fonte: SDT (2005b). 
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 O ciclo apresentado na Figura 6 reside na tentativa de ruptura de planejamento e de 

execução de programas governamentais centralizados no ente do Estado. Não se pode negar 

que muitas das conquistas da sociedade no controle social foram frutos da organização dos 

sujeitos na luta para a democratização do país, e que buscam a construção de valores da 

participação efetiva no processo de ruptura das velhas práticas assistencialistas e paternalistas 

que a população do campo foi submetida. É um exercício de aprendizagem social que busca a 

articulação e a negociação na construção de arranjos institucionais adequados aos princípios 

de uma nova institucionalidade da gestão social dos territórios rurais. 

Sen (2011) afirma que para alcançar a justiça depende da interdependência dos papéis 

das instituições e dos padrões de comportamento. Cabe aqui ressaltar o papel do Estado como 

regulador da política pública e quais diretrizes e modelos de formulação e de implementação 

que assume na relação entre poder público e sociedade. Portanto, a política de 

desenvolvimento territorial rural pode ser analisada como uma tentativa de promover rupturas 

de velhas práticas de planejamento e gestão das ações para a população rural, representada 

pela agricultura familiar, como também um esforço de construção de aprendizados com novos 

padrões de comportamento e de valores. 

Neste contexto, foram tratados os principais instrumentos, metodologias e práticas de 

implantação dos territórios rurais no Brasil. Esses temas, entretanto, são dimensões vinculadas 

à promoção do fortalecimento de uma determinada categoria social do campo, a agricultura 

familiar, como força motriz e fundante do desenvolvimento rural.  

A agricultura familiar muitas vezes se confunde com a sua própria operacionalização 

do PRONAF que determina linhas de crédito mediante a constituição de tipologias de 

beneficiários. Isso reforça a construção de um sujeito social heterogêneo na realidade de um 

país continental, como é o Brasil, que possui distintas dinâmicas regionais na realidade 

agrária.  

Entretanto, para este trabalho considera-se que a construção deste sujeito social, 

mesmo de características heterogêneas, foi base para as políticas públicas de desenvolvimento 

rural na perspectiva de construção de uma nova institucionalidade e assume como sujeito 

social resultado da própria ação do Estado brasileiro. 

 

3.2. OS SUJEITOS SOCIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA DINÂMICA 

TERRITORIAL DO BRASIL 
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Esta parte tem o objetivo de caracterizar os sujeitos sociais da política territorial rural 

na sua construção histórica enquanto categoria definida na luta e na conquista de políticas 

públicas no Brasil. Para isso, é necessária a contextualização da evolução da propriedade da 

terra rural e sua trajetória nas políticas públicas, pois existe distinção epistemológica de 

concepção inerente aos modelos de desenvolvimento rural.  

Nesta discussão não foram tratadas as diferenças conceituais entre camponeses e 

agricultores familiares, mesmo considerando como debate contemporâneo. Shanin (2005) 

considera que há razões de definir ou não o conceito de campesinato. Isso depende, 

diretamente, do pensamento teórico contemporâneo da sociedade que reflete nas suas 

conceituações. O autor recomenda que o conceito deva ser testado e ao mesmo tempo 

compreender suas raízes epistemológicas. No primeiro momento, a percepção é que o 

camponês não existe e que reflete uma mistificação. Isso porque a categoria camponesa é 

heterogênea, e tem sido debate dos teóricos marxistas e não-marxistas na trajetória histórica 

“costumam odiosamente se transformar em reificações da realidade ou, o que é ainda pior, em 

manipulações conscientes por políticos espertos ou acadêmicos caçadores de prestígio” 

(SHANIN, 2005, p. 2). 

Para o estudo em questão foi necessário o entendimento histórico da formação do 

sujeito do campo como foco prioritário para as políticas públicas e os programas 

governamentais tratados a partir das novas institucionalidades de promoção do 

desenvolvimento rural. 

Torna-se necessário considerar a história de colonização portuguesa no Brasil com o 

sistema de capitanias hereditárias no desenvolvimento do modelo de plantation, com 

predomínio do trabalho escravocrata que obrigava o donatário trabalhar a terra e ao 

pagamento à Coroa da sesma. A partir deste sistema é possível compreender os problemas 

agrários contemporâneos construídos em processo de exploração e de exclusão. Isso porque o 

regime da época contribuiu para o movimento antagônico entre a decadente nobreza 

portuguesa que teve o apoio da Igreja Católica e a burguesia comercial, porque a Coroa 

adotou uma estratégia de ocupação da colônia voltada apenas para a exploração dos produtos 

para a colônia (SERRA, 2003).  

A economia açucareira no modelo de plantation de monocultura destinada à 

exportação contribuiu para a conformação da estrutura agrária brasileira. Esse movimento 

explica o processo de colonização portuguesa no Brasil e as formas de apropriação do 

território e o surgimento da pequena propriedade. Lapa (1991) distingue em quatro grupos 
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para compreensão deste processo: a tese de que no Brasil ocorreu o fenômeno de produção 

feudal ou semifeudal; a existência de um momento pré-capitalista, como um processo de 

evolução do sistema no Brasil; a existência de especificidades no modo de produção 

brasileiro; ,e por fim, autores que criticaram as demais leituras sobre o modo de produção na 

evolução da estrutura brasileira. 

O pré-capitalismo e o feudalismo na literatura brasileira eram vistos a partir dos 

proprietários de terras, por um lado, como se a terra representasse um modo de produção, e 

por outro lado, o capital. Ainda que a terra e o capital sejam as mesmas coisas no modo de 

produção capitalista, Martins (1995, p. 173) afirma que a produção familiar que ele denomina 

de camponesa, “jamais poderia constituir um modo de produção”, pois ela se determina como 

produção familiar autônoma, enquanto modo de vida. 

Na sua visão, Martins (1995, p. 175) afirma que o grande capital se articula com a 

produção familiar, com controle dos meios de produção e de comercialização dos seus 

produtos, em que o capital nem sempre é o proprietário da terra, “mas cria as condições para 

extrair o excedente econômico”. 

Considerando o modo de produção na evolução da estrutura brasileira, Serra (2003) 

comenta que a produção da cana de açúcar, do fumo e do algodão é relacionada às extensas 

parcelas de terra, e que a agricultura de subsistência aparece não somente nestes latifúndios, 

mas também nas unidades autônomas. Na história agrária brasileira, conforme Serra (2003), a 

sesmaria beneficiou uma minoria e que apenas no século XVIII as doações de terra para a 

produção de cana de açúcar diminuíram por conta do surgimento da mineração. Franco (1983) 

argumenta que era permitida aos agregados a utilização de pequenas parcelas de terra, em 

solos periféricos e os proprietários expulsavam da terra quando necessitavam, portanto, os 

agregados não tinham nenhuma garantia no uso das terras pertencentes aos latifundiários.  

Guimarães (1981) afirma que na formação da pequena propriedade no Brasil, a figura 

do posseiro ou intruso que enfrenta diretamente o latifundiário, foram os precursores da 

pequena propriedade familiar. Segundo Serra (2003, p.239-240) 

na transição do regime escravocrata para o trabalho livre, era de supor que o 

latifúndio do café, como o do açúcar cederia o passo ao estabelecimento da 

pequena propriedade, mas tal não ocorreu ante o aparecimento das instituições 

da parceria e do colonato, que espraiaram por todas as fazendas, sem que o 

monopólio da terra sofresse qualquer alteração... os pequenos sesmeiros 

tiveram que vender suas roças aos grandes senhores de engenho e passaram a 

plantar cana para os engenhos reais, na qualidade de rendeiros, ou se 

resignaram a ficar como agregados das fazendas. 
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A Lei de Terras, em 1850, visou formalizar as posses das terras, no período do fim do 

tráfico de escravos. Se todos (ex-escravos, brancos que não tinham propriedade, pequenos 

agricultores) tivessem condições de comprar e regularizar a posse da terra não haveria mão de 

obra para substituir o sistema escravista. Após a abolição, o Brasil oferece incentivos à 

imigração e existe o movimento de pobres e ex-escravos expulsos do campo para as cidades 

para o trabalho em subempregos, com início da criação de bolsões de pobreza nas cidades. 

A crise do café e o modelo de desenvolvimento de substituição de importação, com a 

necessidade de abastecimento dos centros urbanos, afetaram a estrutura agrária brasileira 

(SERRA, 2003). Não houve uma ruptura do modelo agroexportador para a implantação desse 

novo modelo, mas sim, um acordo entre a burguesia urbana e os latifundiários rurais. Este 

acordo demonstra o antagonismo das forças econômicas em expansão, que perpetuou a 

histórica condição de estrutura agrária concentrada. 

Ethal (2000, p. 64), na análise agrária brasileira colonial, comenta que 

genericamente, entre as formas econômicas não-plantacionistas, encontram-se 

as unidades conhecidas como „pequena produção‟ que, muitas vezes, recebem 

várias denominações, retratando uma mesma realidade e uma mesma 

denominação para designar várias realidades.  

 

Estas formas econômicas não-plantacionistas, com sua diversidade terminológica, 

demonstrou a imprecisão conceitual, comprometendo a análise do fenômeno. Erthal (2000, p. 

71) comenta que a nossa história de base de acumulação de capital mercantil tem a produção 

agropecuária de subsistência como uma “atividade acessória, complementar e submissa ao 

modo de produção dominante, genericamente, o capitalismo”.  

Kautsky (1998) aborda sobre o trabalho acessório dos camponeses que difere da 

chamada pluriatividade, em que considera a evolução do trabalho assalariado e a 

proletarização dos camponeses com a necessidade de complementação da renda através da 

exploração da relação capital e trabalho obtido muitas vezes fora da sua propriedade, com a 

venda da força de trabalho. 

A heterogeneidade do modo de vida familiar traz também a percepção como 

generalização, mas, sobretudo, pelas categorias de características em comparação as outras 

categorias. Shanin (2005) afirma que os camponeses têm uma economia centrada no trabalho 

familiar, pelo controle dos seus meios de produção, pela multidimensionalidade na sua 

qualificação e na produção de subsistência. 

Kautsky (1998) considera que o sistema capitalista intensifica as suas relações nas 

cidades e nas indústrias. E, no caso do agricultor de base familiar, apesar da fraca divisão de 
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trabalho, produzia para seu consumo, confundindo-se muitas vezes com o artesão. Essa visão 

o autor considera como um agricultor puro, e que o desenvolvimento da indústria urbana 

também influencia o campo, no modo de vida familiar, com as tecnologias produtivas e com o 

surgimento do proletariado assalariado.  

Nesse contexto, Kautsky (1998, p.35) comenta o antagonismo entre a grande e a 

pequena exploração do campo, como também da transformação de “novas esferas de 

produção camponesa para o consumo pessoal em domínios de produção de mercadorias... 

substituindo o trabalho de família pelo trabalho assalariado”. O que Kautsky (1998) apresenta 

é que o capital não se restringe apenas à indústria, mas também se apodera do campo. 

O controle da terra expresso na propriedade familiar camponesa difere da propriedade 

legal dos não camponeses contemporâneos, o que interfere na concepção nos “métodos típicos 

de expropriação do excedente camponês pelos detentores do poder político e econômico” 

usados entre os camponeses e os trabalhadores assalariados (SHANIN, 2005, p.3). 

As características camponesas, como propriedade familiar em unidade básica da 

organização social e econômica, têm a agricultura como atividade principal e a vida em 

comunidade rural, mas com a situação de dominação e de exploração que se encontram pelas 

estruturas externas da sociedade. Um dos desafios apresentados é que não se considerou o 

impacto da política global nas estruturas de desenvolvimento da agricultura camponesa, e por 

conta disso, não se pode marginalizar o conceito de camponês. Shanin (2005, p.5) considera 

a especificidade do camponês reflete a interdependência entre os elementos 

básicos mencionados e não pode ser pura e simplesmente reduzida a qualquer 

um deles... a própria existência do camponês, como uma entidade social 

específica, depende da presença de estabelecimentos rural familiares como a 

unidade básica da economia e da sociedade. Camponês deve ser 

compreendido, portanto, através da investigação das características do 

estabelecimento rural familiar camponês, tanto internas quanto externas, isto 

é, suas especificidades reações e interações com o contexto social mais amplo. 

Um ponto a ser lembrado, especialmente no contexto das diversas 

experiências „ocidentais‟, é que a essência de tal unidade reside não no 

parentesco, mas na produção. 

 

A posição dos camponeses dentro da história e da sociedade interfere na discussão 

teórica, como o campesinato contemporâneo expressa suas transformações e os principais 

debates referentes à diferenciação e aos modos de vida.  

A partir da década de 1970, a produção de subsistência e o mercado interno assumem 

importância no meio rural, como contradição do sistema capitalista, apesar de ter na sua 

essência a reprodução de capital de caráter mercantilista-escravista. Erthal (2000, p.74) afirma 
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que “a questão do abastecimento do mercado interno persistirá por muito tempo como um 

grande problema pela ausência de uma efetiva política governamental a ela destinada”. 

Martins (1995) aborda que para compreender o mundo rural brasileiro é necessário 

atribuir as conseqüências da expansão do capitalismo, de um lado, com a expropriação do 

campesinato, e de outro, os trabalhadores rurais autônomos que se transformaram em 

proletários assalariados. O trabalhador que trabalha por conta própria, a sua remuneração é 

concebido a partir daquilo que necessita para sua reprodução social, e Martins (1995, p.153-

154) considera que 

a força de trabalho é a única dentre todas as mercadorias que pode criar mais 

valor do que aquele que contém... a função do salário é a de recriar o 

trabalhador, fazer com que o homem que trabalha reapareça como trabalhador 

do capital. 

 

Palmeira (1989) comenta que a ocorrência de uma modernização denominada 

conservadora proporcionou a ocorrência do aumento da produtividade tanto para o mercado 

interno como externo, mas que, entretanto, não alterou a estrutura agrária brasileira. Essa 

modernização propiciou as disparidades e a concentração de renda, a ocorrência massiva do 

êxodo rural e degradou a qualidade de vida da população trabalhadora rural. Segundo 

Bursztyn (1984, p. 149)  

a modernização é conservadora a fim de poder não apenas satisfazer a 

necessidade de mudanças, mas também de evitar transformações brutais, ou 

seja, uma alteração do equilíbrio de forças políticas. 

 

O período da modernização conservadora provocou a inversão da população do meio 

urbano e rural, em que a população rural passou de 70% para 30% no contexto brasileiro. 

Esse êxodo propiciou a formação do chamado exército de reserva formado por trabalhadores 

do campo expropriados dos seus meios de produção e das condições de permanência no meio 

rural. Palmeira (1989, p. 91) chama atenção no fato de que a expropriação não implica em 

proletarização, mas “ela pode viabilizar a formação de um proletariado, mas, por si só, não o 

produz”. Ou seja, mesmo com o fenômeno do êxodo rural, houve o aumento de pequenos 

agricultores familiares,  

por paradoxal que possa parecer, que o acesso à propriedade de uma parcela 

de terra pode ser, muitas vezes, não a preliminar da expropriação, como no 

caso anterior, mas a expressão dela própria, ao implicar na liquidação da 

possibilidade de acesso do novo proprietário à mata, à lenha, à água, a pastos 

de utilização coletiva. 

 

O principal instrumento da modernização conservadora promovida pelo Estado 

brasileiro foi o crédito subsidiado. Palmeira (1989) afirma que o número de crédito foi grande 
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para uma pequena parcela de grandes tomadores. Outro instrumento foi a terra pública para 

fins de colonização, bem como de grandes obras hídricas que excluiu as populações rurais, 

com a construção de grandes hidrelétricas e de perímetros irrigados empresariais. 

Essa modernização beneficiou, diretamente, os latifundiários tradicionais, com atração 

de capital para o campo com o advento da tecnologia. Foram criados, entretanto, novos 

mediadores com o Estado centralizado, com a máquina administrativa. Assim,  

o trabalhador rural tornou-se objeto de políticas, o que até então era 

impensável, criando-se condições para o esvaziamento das funções de 

mediação entre camponeses e Estado, até então exercida pelos grandes 

proprietários ou por suas organizações (PALMEIRA, 1989, p.101). 

 

Palmeira (1989, p. 101) ainda afirma que 

a oposição entre latifundiários e camponeses ou assalariados rurais nas 

formulações reformistas pré-64 – acabou alargando o âmbito da questão 

agrária, ou melhor, criando condições para que no jogo entre a referência 

legal e a atuação do Estado, de um lado, e os interesses conflitantes de 

grandes proprietários e trabalhadores, de outro, questões como a das terras 

públicas e sua destinação, a da colonização, a do crédito e da relação entre 

camponeses devedores e bancos credores, a do cooperativismo, a das obras 

públicas em área rural, problemas como secas e enchentes, entre outros, se 

incorporaram à concepção de questão agrária dos camponeses e, num certo 

sentido, também dos grandes proprietários, e se tornassem, cada uma delas, 

além de objeto de conflitos específicos em pretexto para o questionamento da 

política global do governo para o campo. 

 

Com essa dinâmica de modernização da agricultura e suas conseqüências, rearranjos 

sociais ocorreram e com surgimento de novas categorias, como o novo camponês tecnificado, 

o camponês integrado, o bóia-fria, entre outros (PALMEIRA, 1989).  

As ações de modernização foram conduzidas pelo Estado brasileiro, em que a sua 

simples presença no campo tem um significado. Para isso, têm-se marcos legais, em 1964, 

como o Estatuto da Terra e o Estatuto do Trabalhador Rural, que  

refletiram um jogo de conflitos e composições entre os interesses dos atores 

sociais envolvidos com a questão da terra ou dos direitos trabalhistas, ao 

mesmo tempo que expressaram as alterações nas composições de poder e 

estilos de populismo que desembocaram na ditadura militar de 1964 

(PALMEIRA, 1989, p.94). 

 

O Estatuto da Terra utiliza termos como proprietários rurais, trabalhadores rurais, 

parceiros, arrendatários, ocupantes, entre outros, supondo uma diversidade de interesses que 

antes era negada e com possibilidade de construção de políticas especificas para cada 

categoria sem, necessariamente, da mediação das instituições patronais.  
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Foi legitimada a terra como mercadoria com a concentração da riqueza e da terra a 

partir da institucionalização de interesse do capital em detrimento da diversidade de interesses 

existentes pelos sujeitos sociais do campo. Palmeira (1989, p. 103) comenta que 

com a legislação, o problema da identidade, fundamental ao reconhecimento 

político, tornou-se mais complexo. Ao introduzir figuras jurídicas novas 

(parceiro, arrendatário, assalariado, etc.), e fazer com que o trabalhador fosse 

obrigado a assumi-las para o exercício das novas práticas introduzidas em sua 

vida pela previdência, pelos tribunais, pelo próprio sindicato, a legislação 

contribuía para a ruptura das identidades “tradicionais” e abria a possibilidade 

de uma dispersão de identidades. O problema foi agravado pela censura 

governamental ao uso do termo “camponês”. O movimento sindical dos 

trabalhadores rurais conseguiu, todavia, realizar a proeza política de, 

desvencilhando-se da diversidade de termos que eram utilizados pelos 

organismos oficiais, de campônio a rurícola, apropriar-se eficazmente daquele 

que era simultaneamente o mais neutro (porque genérico) e o menos neutro 

(pela referência ao trabalho) – trabalhador rural – e inculcá-lo em suas bases, 

adotando-o como um termo “naturalmente” genérico para unir todos os que 

vivem do trabalho da terra, posseiro ou pequeno proprietário, arrendatário ou 

parceiro, assalariado permanente ou temporário, e fazendo-se reconhecer 

pelas demais forças sociais como o seu representante. 

 

O problema estrutural de concentração fundiária em que Guimarães (1981, p. 239), na 

sua obra clássica Quatro Séculos de Latifúndio, descreve a situação do campo brasileiro, 

relacionando o poder do latifundiário, em que 

o Brasil, que levou séculos exportando a fertilidade de seu solo, ao 

transformar e, renda para a classe latifundiária o esgotamento de léguas sobre 

léguas de terra, exporta agora, com a desnacionalização da propriedade 

agrária, o próprio domínio de seu território. E o faz da maneira mais nociva 

aos interesses sociais, pois permite um tipo de comércio dos imóveis rurais 

que, além de ser inacessível ao cultivador nativo, não tem sequer o atenuante 

de que é feito para aumentar a produção e a produtividade agrícola. Tudo isso 

é muito mais estranho por acontecer após a promulgação da Lei do Estatuto 

da Terra, que se propôs a desprivilegiar o latifúndio improdutivo, que 

condicionou a propriedade da terra à sua função social (art. 2º) e que 

restabeleceu o principio sesmeiro da „cultura efetiva e da moradia habitual 

como exigência assecuratória dos „direitos dos legítimos possuidores de terras 

devolutas (art. 2º).  

 

A forma contraditória das políticas públicas da modernização conservadora aumentou 

o peso político dos proprietários de terra, sem, entretanto, alterar a estrutura agrária 

historicamente concentrada e excludente. Essa política é intensificada a partir da dinâmica da 

globalização, com as políticas compensatórias para o campo, intermediado pelo Estado para a 

relação com o capital, em que as ações foram direcionadas para o trabalhador rural foi 

estratificado em agricultor familiar a partir da década de 1990. 
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Essa denominação surgiu como demanda de uma parte dos movimentos sociais que 

aceitaram o desgaste provocado na ditadura militar, com o conceito de campesinato. Mesmo 

os poucos movimentos sociais que ainda utilizam essa denominação de camponês, não vê na 

sua base esse reconhecimento e o pertencimento com essa nomenclatura. Isso porque a 

ditadura militar perseguiu e aniquilou os movimentos sociais progressistas, em especial as 

Ligas Camponesas. Falar em camponês denotava referências às Ligas Camponesas e às 

perspectivas teóricas e práticas de um trabalhador do campo, com características próprias de 

transformação social no contexto da economia capitalista.  

Isso reforçou a dinâmica de reconstrução de parâmetros integrados entre o capital e 

trabalho, de quem planeja executa as suas ações e, principalmente, na distribuição de riquezas, 

com uma unidade contraditória ao sistema capitalista. Portanto, os termos adotados eram 

pequenos agricultores, pequenos produtores, unidades de subsistência, entre outros, sem de 

fato, uma denominação conceitual que referendasse, politicamente, essa classe de 

trabalhadores do campo com modo de vida familiar. 

Segundo Abramovay e Piketty (2005), a agricultura familiar é uma expressão recente 

no vocabulário científico, governamental e das políticas públicas brasileiras, como uma forma 

de tratamento específico para a população do campo para contrapor as denominações 

generalistas de pequena produção, produção de baixa renda, de subsistência, agricultura 

não-comercial, entre outras. Essa nova denominação dos trabalhadores do campo de modo de 

vida familiar, entretanto, apesar da sua importância social, ainda denota uma expressão 

marginal. 

Shanin (2008) denomina uma parte dos trabalhadores do campo de modo de vida 

familiar como campesinato, com a afirmação de que as soluções encontradas na resistência de 

assegurar a subsistência da família costumam serem flexíveis e criativas. Esta categoria é 

considerada como extremamente resilientes em situação de crise, com flexibilidade de 

adaptação nas principais mudanças desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Martin (2008, p. 3) afirma que “o conceito de agricultura familiar se encontra presente deste a 

origem do campesinato”, a partir do modo de vida familiar na agricultura. 

Assim, um dos desafios é a superação do preconceito que reside sobre o modo de vida 

familiar no fato de que são considerados atrasados. Precisa-se estudar os trabalhadores do 

campo de modo de vida familiar para aprender a sua criatividade em responder as situações de 

crise, bem como no entendimento de parâmetros de eficiência da economia familiar quando 

comparada com a não-familiar. O foco reside na compreensão de como o segmento rural de 
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modo de vida familiar ainda resiste aos processos históricos de exclusão, e ainda assume 

destaque no contexto social e econômico no Brasil. 

Outros desafios necessitam ser superados não apenas nas distintas conceituações, mas 

principalmente na transformação da estrutura desigual agrária brasileira, bem como do papel 

do Estado como interlocutor do bem comum. Esses desafios fazem parte de uma pauta que 

debate como determinados setores da sociedade se apropriam do bem comum e restringe as 

condições de vida de uma grande parte da população brasileira. Esse debate passa, 

necessariamente, por um modelo de desenvolvimento que garanta a reforma agrária e a 

construção da democracia e da participação social da população excluída do campo do Brasil. 

Esses sujeitos sociais do campo marcados pela exclusão assumem, paradoxalmente, 

um significado e importância na economia brasileira. Na década de 1990, marcada pela 

redemocratização, ocorreram lutas dos movimentos sociais do campo com reivindicações de 

um conjunto de políticas, como a reforma agrária e de políticas agrícolas, como de crédito, de 

infraestrutura e de capacitação e de ATER. Entre os movimentos, destaca-se o Grito da Terra 

Brasil organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG 

que deu origem a constituição do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - PRONAF enquanto uma política pública que representou a legitimação de uma 

nova categoria social – os agricultores familiares. O surgimento de um conceito de 

agricultura familiar traduz uma chamada nova luta social no campo que vai além das 

necessidades dos assalariados agrícolas e representa sujeitos sociais do campo que possuem 

um modo de vida que se caracteriza pelo conjunto de unidades produtivas em regime de 

economia familiar. Abramovay (2004) aborda que a gestão da agricultura familiar é exercida 

pelos laços de parentescos, em que o trabalho é fundamentalmente familiar, o capital pertence 

à família e os membros da família vivem na unidade produtiva.  

Assim como o PRONAF, outras políticas públicas e programas governamentais foram 

voltados para a agricultura familiar como opção conceitual e metodológica de intervenção no 

meio rural, como estratégia de desenvolvimento rural. Abramovay e Piketty (2005) na análise 

do PRONAF enquanto uma política pública voltada para as áreas do crédito, da assistência 

técnica e da infraestrutura, consideram especificamente que no caso do crédito é uma política 

inovadora como caminho de distribuição de ativos. Entretanto, os mesmos autores apontam 

problemas estruturais de acesso seja regionalmente, seja pela burocracia estatal e pela visão 

compensatória para alguns segmentos (os menos favorecidos). 
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A grande parte da agricultura familiar representa uma população rural empobrecida 

historicamente, como consequência dos modelos de desenvolvimento do país. Seu 

entendimento não é homogêneo e existem diferenças no contexto do espaço geográfico 

regional e da sua própria composição. Apesar destas diferenças, é importante considerar que 

estes sujeitos sociais contribuem, efetivamente, para a geração de emprego, trabalho e renda e 

para a produção de alimentos de abastecimento interno do país.  

Esses desafios analisados denotam que ainda existe a contradição das políticas 

públicas voltadas tanto para a agricultura familiar como para os latifundiários do agronegócio. 

Isso porque mesmo com o advento e a discussão gerada em torno da agricultura familiar, o 

Estado ainda continuou o financiamento para a modernização dos latifúndios, e essa diferença 

é observada a partir dos recursos disponibilizados para o agronegócio e para dita agricultura 

familiar. O que está em jogo é a forma do Estado operar, e para isso a sociedade precisa 

“escolher o Estado que deseja para gerir os seus próprios impasses” (PALMEIRA, 1989, p. 

106). 

Para compreender essa distinção, em 1999, foi criado o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA, como garantia de outro espaço de interlocução e de 

operacionalização no Governo Federal para os programas governamentais e as políticas 

públicas orientadas para o setor rural denominado de agricultura familiar
6
. É que o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA representa, historicamente, o segmento 

patronal rural. Essa separação entre agricultura familiar e agricultura patronal ou agronegócio 

buscou estabelecer diretrizes específicas no contexto da dinâmica particular de cada realidade: 

a primeira, a partir do modelo familiar de relação íntima entre trabalho e gestão, com ênfase 

na diversificação produtiva; e a segunda, com a completa separação entre trabalho e gestão, 

com ênfase na especialização produtiva. 

 

 

 

 

___________________ 

6
 A agricultura familiar foi regulamentada pela Lei nº 11.326, de julho de 2006, que considera agricultor 

familiar quem desenvolve atividades no meio rural, com requisitos do tipo: possuir propriedade rural igual ou 

menor que 4 módulos fiscais; usar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas 

de propriedade; e possuir predominantemente renda familiar proveniente das atividades desenvolvidas na sua 

propriedade rural. 
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Analisar a composição da instância administrativa do Governo Federal com a presença 

de dois Ministérios voltados para a agricultura, de modo analítico poder-se-ia afirmar uma 

superposição, mas considerando a clientela de cada ministério, compreende-se o porquê da 

reivindicação e constituição de um Ministério para atender, especificamente, a classe 

trabalhadora do campo de modo de vida familiar e outro para o agronegócio. Siman, 

Conceição e Filippi (2006, p.52) afirmam que 

pensar o desenvolvimento rural para o Brasil implica, portanto, definir que 

caminho perseguir, que políticas devem ser acionadas para contextos tão 

diferenciados e específicos. A existência de dois Ministérios que contemplam 

a atividade rural – do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) é prova dessas diferenças e das distintas 

necessidades de públicos também distintos. 

 

A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA se deu de maneira 

posterior a implantação do PRONAF, como espaço operacional e de representação perante o 

Governo Federal, com a perspectiva da necessidade da modernização voltada, 

prioritariamente, para uma dimensão econômico-produtiva.   

A criação do MDA reflete a importância do setor primário, especificamente da 

agricultura familiar pela sua participação na geração de postos de trabalho, produção de 

alimentos para o autoconsumo e para o mercado interno, matéria-prima para outros setores, 

com necessidades especificas de programas e de políticas públicas de promoção do 

desenvolvimento rural a partir do modo de vida familiar. 

Nestas últimas décadas, a agricultura familiar vem se destacando e trazendo 

contribuição ao desenvolvimento rural, sob o aspecto econômico, social, político e ambiental. 

Não obstante, vale destacar que o principal aspecto são os novos significados e simbologias 

que a envolvem em diversos espaços que frequentavam antes, a exemplo das políticas 

públicas de crédito, compras públicas, abastecimento, assistência técnica, participação no 

debate e nas estratégias de controle de inflação, mercado nacional e internacional de 

alimentos, produção e consumo de energia, reestruturação de instituições de ensino no interior 

e de cursos de educação do campo, dentre outros. 

A participação da agricultura familiar na linha da vida da história brasileira vem 

assumindo um traçado que revela evolução na pujança de sua produção, mas necessidade de 

se fortalecer as políticas públicas nos três níveis de governo, voltadas a este público 

estratégico tanto ao nível nacional como na região Nordeste.  

Muitos autores afirmam que a agricultura familiar foi considerada durante muito 

tempo como um segmento marginal sem relevância para os interesses hegemônicos da 
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sociedade capitalista. Paradoxalmente ao processo histórico de exclusão deste segmento, 

dados do IBGE (2006) revelam que sua participação na produção alimentos é relevante, 

atingindo 70% dos principais alimentos da dieta do brasileiro, com destaque para o feijão, 

milho, arroz, hortigranjeiro, mandioca e animais de pequeno porte (aves, abelha, suínos), com 

um percentual de 60% da agropecuária.  

A agricultura familiar conta, em todo o Brasil, com um número de 4,3 milhões de 

estabelecimentos (84% do total de estabelecimentos), e desse conjunto, 50% estão no 

Nordeste. São expressivos esses números e relevante nas suas atividades desenvolvidas, mas é 

sabido também que a grande parte desse número de estabelecimentos está desestruturada, 

precisando desde assistência técnica, crédito, meios de comunicação, formação, estrutura de 

agroindústria, dentre outras (IBGE, 2006). 

Ainda, segundo o IBGE (2006), a agricultura familiar contribui com a contenção 

descontrolada do êxodo rural nacional, uma vez que tem 75% do pessoal ocupado no meio 

rural. Além de tudo isso, 38% do valor bruto da produção da economia nacional, ocupando 

apenas um quarto das terras do mundo rural. Isso revela a necessidade de uma reforma agrária 

e regularização fundiária, como ação de desenvolvimento rural. No Nordeste, a situação é 

agravada, já que 50% das unidades produtivas são da agricultura familiar e dispondo apenas 

de 35% da propriedade das terras. 

Não há dúvida da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento rural, 

mas faz-se necessário se avançar e facilitar o acesso de tecnologias apropriadas à agricultura 

familiar e ao avanço de formulação e de implementação de políticas estruturais. Essas ações 

devem ser institucionalizadas em políticas públicas que compreendam a agricultura familiar 

como sujeito estratégico do mundo rural e o rural como espaço dinâmico. 

Na construção das políticas públicas da agricultura familiar um dos desafios apontados 

é a participação deste segmento enquanto sujeito de sua própria história. Isso porque na 

trajetória da formação do trabalhador do campo de modo de vida familiar a sua condição foi 

de objeto de exploração e de mão de obra de reserva para o modo de produção capitalista. 

Neste contexto é necessário o entendimento dos espaços de governança formulados a 

partir da nova institucionalidade que garante (ou não) a participação dos agricultores 

familiares na formulação e na implementação de políticas públicas e de programas 

governamentais para a promoção do desenvolvimento rural. 

3.3. AS EXPERIÊNCIAS DOS CONSELHOS GESTORES DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL 



134 

 

 

 Esta última parte trata dos espaços de governança na nova institucionalidade, 

especificamente, do desenvolvimento rural no entendimento de uma evolução de conselhos 

municipais para conselhos territoriais com estruturas estaduais e nacional. Entendem-se estas 

estruturas como mecanismo de garantia de representação e participação dos sujeitos sociais da 

agricultura familiar na gestão das políticas públicas. 

A democratização das políticas públicas de desenvolvimento rural seguiu o marco da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 a partir da regulamentação de conselhos 

gestores que assumiram o caráter institucional legal. Assim, muitas políticas públicas 

passaram a compor os conselhos gestores e novas instituições foram criadas para 

cumprimento da formalidade legal dos princípios constitucionais (MATTEI, 2010). 

 Os conselhos gestores de desenvolvimento rural foram formados a partir de 1997, 

como condição de operacionalização dos recursos do PRONAF da linha de infraestrutura e 

serviços aos municípios. Autores como Abramovay e Veiga (1999) consideram que o 

PRONAF foi um marco para as políticas públicas voltado para o desenvolvimento rural no 

Brasil. 

Mattei (2010) aborda que o PRONAF foi uma conquista dos movimentos sociais do 

campo, criado em 1995, e que estes movimentos desempenharam um papel decisivo tanto na 

conquista como na implantação do programa. Este programa teve modificações ao longo do 

tempo, com ajustes para sua consistência na operacionalização, mas em termos operacionais 

podem-se distinguir quatro linhas de ação: financiamento da produção, com recursos de 

custeio e de investimento para as atividades produtivas; financiamento de infraestrutura e 

serviços para realização de obras e serviços básicos nos municípios; capacitação e 

qualificação profissional dos agricultores familiares, conselheiros municipais e equipes 

técnicas; e financiamento da pesquisa e da extensão rural para a geração e a transferência de 

tecnologias para os agricultores familiares.  

 Para a definição das prioridades do financiamento de infraestrutura e serviços básicos 

nos municípios, foram condicionadas as criações de Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS. Em cada estado da federação foram criados os 

Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS e a nível nacional o 

atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF. Essas 

estruturas foram criadas, inicialmente, para a normatização da linha de infraestrutura e 

serviços básicos do PRONAF. 
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Abramovay e Veiga (1999) abordam que a pretensão inovadora desta linha do 

PRONAF foi para proporcionar mudança dos métodos de abordagem e de intervenção do 

Estado para o desenvolvimento rural, em que o programa assume o papel de mediar e facilitar 

as atividades dos sujeitos sociais da agricultura familiar, na promoção do protagonismo de 

caráter municipal e comunitário.  

 Para cada município ter acesso aos recursos de infraestrutura e de serviços básicos do 

PRONAF era necessário a elaboração de Plano Municipal de Desenvolvimento Rural – 

PMDR aprovado pelo CMDRS. Segundo Abramovay e Veiga (1999), o PMDR representa um 

documento de planejamento de ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar de 

forma integrada que deveria contemplar recursos além do PRONAF. Sua elaboração deveria 

ter a participação efetiva dos agricultores familiares e seria um instrumento de diálogo entre o 

CMDRS e as instâncias governamentais de coordenação do programa (o MDA) e a Caixa 

Econômica Federal – CEF que assume como agente financeiro responsável pelo repasse e 

pela fiscalização dos recursos financeiros. 

Portanto, o acesso ao PRONAF depende, necessariamente, da organização dos 

agricultores familiares e da ação dos CMDRS, que na maior parte das vezes a criação e a 

forma de funcionamento não alcançaram os objetivos de promover o desenvolvimento rural, 

sobretudo em regiões menos favorecidas. Abramovay e Piketti (2005) no estudo sobre o 

PRONAF consideram que a distribuição do PRONAF é marcada pela concentração regional, 

principalmente no sul do país, que possui uma agricultura familiar mais organizada, e que a 

relação com os bancos tendia a privilegiar os agricultores familiares integrados à 

agroindústria com articulação aos mercados.  

Os CMDRS assumem muitas vezes o papel de instrumento burocrático pelo qual o 

poder local tem acesso aos recursos federais sob supervisão de representantes da sociedade 

civil (ABRAMOVAY, 2001b). Segundo o MDA (2008), o CMDRS tem como principais 

atribuições de definir as prioridades das ações para a promoção do desenvolvimento rural do 

município, de maneira a controlar e avaliar a política municipal; acompanhar a elaboração e 

aprovar o PMDR e sua publicização no município; e garantir a integração dos demais 

conselhos do município que possuam ações no meio rural. 

 A criação de estruturas de governança local com os CMDRS foi à tentativa de 

inaugurar processos participativos, descentralizados e democráticos para a construção de 

desenvolvimento rural de dentro para fora, com garantia de participação dos agricultores 

familiares. Entretanto, trabalhos que tratam das experiências dos CMDRS abordam que tanto 
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os sujeitos sociais representantes da sociedade civil, como as equipes técnicas locais não 

estavam preparados para os processos de promoção do desenvolvimento rural. Neste sentido, 

Abramovay (2001b, p. 124) ao tratar da constituição dos CMDRS afirma que  

não existe grande dificuldade em se transferir, do governo federal para o plano 

local, regras formais, estruturas administrativas e alguns procedimentos 

burocráticos. O problema é que não se transferem, num passe de mágica, 

valores, comportamentos, coesão social e sobretudo a confiança entre os 

indivíduos que os estimulem a tomar em conjunto iniciativas inovadoras. Isso 

significa que o risco de existir apenas como formalidade necessária à obtenção 

de recursos públicos é inerente ao próprio processo de descentralização, contra 

o qual não existe uma proteção administrativa genérica. 

 

 Portanto, reside a análise de como o CMDRS poderia operar a transformação da base 

conceitual e prática do desenvolvimento rural, no entendimento dos arranjos institucionais 

representados pelas normas, valores, regras e conduta dos sujeitos sociais para garantia da 

atuação enquanto instrumento de controle social e de governança compartilhada e 

descentralizada. A construção de arranjos institucionais e as mudanças de padrões, conforme 

sugere North (1990), depende, fundamentalmente, das instituições e de seus sujeitos sociais 

que é determinada, historicamente, e pode ser adquirido pelos incentivos e restrições 

institucionais. 

 Muitas vezes se constatam nos CMDRS a distribuição desigual de poder entre os 

agricultores familiares e os técnicos e os representantes do poder público municipal. Essa 

distribuição está na habilidade das funções burocráticas por parte dos agricultores familiares 

que ficam dependentes dos representantes do Estado (ABRAMOVAY, 2001b). Foram 

realizados cursos de capacitação para conselheiros, iniciados em 1998, promovidos pelo 

MDA e executados por organizações não governamentais e universidades, como uma forma 

de superar a assimetria de poder
7
 na gestão dos CMDRS. Isso não foi o suficiente para que 

muitos PMDR fossem elaborados apenas pelos técnicos locais, não traduzindo e garantindo a 

participação e as demandas dos próprios sujeitos da política – os agricultores familiares. 

   

___________________ 

7  
É importante considerar que a assimetria de poder se dá não só na apropriação dos instrumentos da máquina 

burocrática ou das formas de dominação técnica, mas também na relação de dependência existente do poder 

local com as ações políticas e mesmo das formas de representação da sociedade civil das lideranças e de suas 

estruturas representativas. Diversos estudos apontam que a maioria dos presidentes do CMDRS são os 

Secretários Municipais de Agricultura ou outras instâncias das Prefeituras Municipais. 
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 O PMDR após aprovado pelo CMDR destinava-se ao CEDRS para sua 

institucionalização. Segundo a SGU (2008, p. 15), o CEDRS tem como principal atribuição de 

“propor políticas públicas, discutir e promover a articulação e adequação das políticas de 

desenvolvimento rural no estado”. A estrutura do CEDRS tem a função de aprovação dos 

planos de trabalho de infraestrutura e de serviços básicos dos CMDRS de cada estado.  

Existe uma estrutura nacional, constituída pelo decreto n. 3.200, de 6 de outubro de 

1999, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
8
 - CNDR, com a finalidade de 

deliberar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural – PNDR a partir de metas 

relacionadas com a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. Segundo Mattei 

(2010), o CNDR foi constituído, em 1999, com doze representantes governamentais federais, 

estaduais e municipais e sete representantes nacionais da sociedade civil da reforma agrária, 

do desenvolvimento sustentável e do cooperativismo da agricultura familiar, o que demonstra 

que não foi garantida a paridade e não se priorizou o caráter deliberativo.  

 Mattei (2010) considera que a criação do CNDR foi marcada por ações concentradas 

na esfera setorial da agricultura familiar, e mesmo com a tentativa de estabelecer uma 

integração entre os programas de reforma agrária e de agricultura familiar, no caso das 

políticas de reforma agrária ocorriam pelo INCRA de forma independente, mesmo 

considerando que o INCRA fazia parte da representação do CNDR. 

 O decreto n. 3.992 de 30 de outubro de 2011 ocorreu uma transformação do CNDR 

que passou a ser um órgão colegiado e integrante da estrutura regimental do MDA, com a 

participação de dezesseis membros do poder público e treze representantes da sociedade civil, 

sendo quatro de empresas e entidades nacionais, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas – SEBRAE (MATTEI, 2010). Esta transformação foi centrada na 

representação nacional, mas sem uma articulação com os municípios e foi o momento de 

construção do PNDRS que inicia o debate sobre o rural na perspectiva do desenvolvimento 

territorial. 

  

 

___________________ 

8
 Com a extinção do Conselho Nacional do PRONAF, o CNDRS passou a executar e articular os CEDRS e os 

CMDRS (MATTEI, 2010). 

 

 Com o primeiro ano de mandato do Governo Lula, em 2003, o CNDR passa por outra 

reformulação pelo decreto n. 4.854 de 8 de outubro de 2003, com a composição de Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CONDRAF que assume a proposição de 

diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural, 

promoção de articulação entre os diferentes níveis de governo e as organizações da sociedade 

civil para o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a agricultura familiar 

(SGU, 2008). 

Segundo Mattei (2010), o CONDRAF passou a ter sua composição com dezenove 

representantes do poder público (destaque para a incorporação do Ministério da Fazenda) e 

dezenove da sociedade civil, com ampliação e diversificação da sociedade civil, com os 

segmentos de povos tradicionais (quilombolas, indígenas e pescadores artesanais). A estrutura 

do conselho nacional reestruturou no sentido de garantir a paridade na representação entre as 

organizações governamentais e da sociedade civil que atuam na área do desenvolvimento 

rural. 

 O CONDRAF priorizou o fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais rurais, 

historicamente marginalizados do processo de formulação e de execução de políticas públicas, 

e a referência na abordagem territorial como base para o desenvolvimento rural (MATTEI, 

2010). A formulação de eixos de atuação para o desenvolvimento rural pelo CONDRAF 

subsidiou, em 2003, a política de desenvolvimento territorial. Abramovay (2001b, p. 137) 

avalia que as ações do CMDRS, com base representativa local não davam conta de se 

tornarem unidades efetivas de planejamento, pois havia a urgência de extrapolar os limites do 

município. O autor argumenta o desafio do CMDRS assumir apenas unidade de recepção de 

recursos federais e anuncia a necessidade de mudança de formato, como por exemplo, as 

experiências de consórcios intermunicipais que poderiam operar o PRONAF – Infraestrutura, 

ou as agências intermunicipais de planejamento. 

Não existe na estrutura dos conselhos um Sistema Nacional da Agricultura Familiar ou 

de Desenvolvimento Rural que poderia ter como pilares os planos municipais e estaduais 

articulados com o plano nacional e a normatização de um regime de colaboração entre os 

entes federativos.  Esses pilares poderiam contribuir para o estabelecimento adequado de 

recursos para a promoção do desenvolvimento rural, com o envolvimento efetivo dos sujeitos 

sociais do campo. 

 Em 2003, com a criação da SDT trata-se da operacionalização, por um lado, da 

prioridade da agricultura familiar no contexto do desenvolvimento rural, por outro, a 

abordagem territorial como fundamento de mudança na formulação e na execução de 
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programas governamentais e de políticas de desenvolvimento rural, baseado no protagonismo 

social e na descentralização a partir de uma articulação intermunicipal. 

 Essa nova configuração baseia-se na construção de uma nova unidade de planejamento 

denominado de territórios rurais para combater as desigualdades sociais do campo e 

fortalecer o papel fundamental do sistema de produção familiar na dinamização local e 

regional. Para implantação desta nova concepção de política, a base seria a elaboração do 

Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS a partir da constituição de 

colegiados territoriais (MATTEI, 2010). 

 Os colegiados territoriais seriam os Conselhos de Desenvolvimento Territorial – 

CODETER composto paritariamente entre representantes do poder público (federal, estadual 

e municipal) e da sociedade civil em um determinado espaço geográfico na escala de 

território. Território aqui se assume enquanto espaços marcados por uma identidade que é 

“constituídos por vários municípios que possuem características (sociocultural, ambiental e 

econômica) semelhantes, cuja população demonstra um sentimento de pertencimento ao 

local” (SGU, 2008, p. 24). 

 Os recursos do PRONAF – Infraestrutura que antes eram planejados e 

operacionalizados nas estruturas do CMDRS passaram, em 2003, para a instância do 

CODETER, com base no PTDRS. Com a política de desenvolvimento territorial, o PRONAF 

– Infraestrutura passou a ser denominado de PROINF – Apoio a Projetos de Infraestrutura e 

Serviços dos Territórios dentro do PRONAT – Programa de Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais, sob responsabilidade da SDT/MDA voltado para o incremento de 

estratégias de desenvolvimento territorial. Segundo a SGU (2008), os recursos do PRONAT 

são voltados para projetos de capacitação de agentes de desenvolvimento para formulação e 

gestão de projetos e para projetos de investimentos de apoio à infra-estrutura nos territórios 

rurais – PROINF. 

 A estratégia de tratar do PRONAT em uma esfera intermunicipal buscou apoiar o 

desenvolvimento dos territórios rurais com foco no estímulo de fomentar a participação e o 

fortalecimento de organizações sociais da agricultura familiar e viabilizar a criação de 

CODETER e de elaboração de PTDRS em uma escala intermunicipal. Essa escala pode ser 

considerada como uma evolução dos espaços de governança para a promoção das políticas de 

desenvolvimento rural no Brasil, com ações de continuidade e, ou de ruptura da abrangência 

municipal. 
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 Na perspectiva de continuidade, pode-se afirmar que a constituição do CODETER 

representa estritamente o público do MDA e a construção da agenda de prioridades se 

restringe aos recursos e projetos vinculados ao PROINF. Favareto (2010a) argumenta que 

existe confusão mesmo dentro do próprio MDA na promoção do desenvolvimento rural, com 

distanciamento entre as ações de investimento dos territórios promovidos pela SDT e as ações 

de crédito e de investimento setoriais na agricultura familiar operacionalizadas pelas outras 

secretarias do MDA. O autor considera que o PRONAT aumentou o distanciamento existente, 

sem formas institucionais de colaboração e de complementaridade entre os diferentes 

programas do MDA, mas chama atenção que uma tentativa de integrar foi com a elaboração 

dos Planos Safra em escala intermunicipal. 

 A instância de governança, segundo Perico (2009), determina os processos de 

territorialização que ocorrem os ajustes na gestão dos programas com responsabilidades dos 

sujeitos sociais e do Estado. É a criação de novas institucionalidades para implantação de 

novas regras do jogo para construção de uma estrutura política de transição e de interação 

entre Estado e sociedade civil. 

 Perico, Perafén e Pinilla (2011) reconhecem o ordenamento territorial com a 

redefinição de interdependências institucionais para uma nova gestão política, a partir da 

participação de negociação territorial e consensos entre Estado e sociedade civil para novos 

planejamentos participativo e integral, com mudanças de estratégias do desenvolvimento rural 

no enfoque territorial. Lopes e Costa (2009) argumentam que a abordagem territorial do 

desenvolvimento rural foi direcionada como possibilidade de superação da visão localista de 

caráter municipal e de superposição das políticas públicas setorializadas. Essas características 

de mudança no enfoque e nas estratégias de desenvolvimento rural foram sistematizadas na 

Tabela 3. 

Na Tabela 3 pode-se analisar a importância de um novo espaço de governança a partir 

do CODETER para operacionalização da tendência do desenvolvimento territorial rural. Essa 

perspectiva demonstra rupturas em que as inovações no enfoque territorial possuem visão 

multidimensional, multinível, multisetorial para além do MDA e do MAPA. O ordenamento 

territorial de negociação e consensos entre os sujeitos sociais e o Estado deve ser 

fundamentado em uma visão estratégica como mudança institucional no desenvolvimento 

rural. 
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Tabela 3. Mudanças nas estratégias de desenvolvimento rural com enfoque territorial. 

Aspectos Marco de Base Tendência 

Objeto da política Agricultura grupos focalizados Território multinível 

Visão Produtiva Multidimensional 

Ênfase de 

economia 

Agrícola ampliada 

Cadeias 

Multisetorial 

Tipo de políticas Setorial econômica 

Setorial social 

Ordenamento territorial 

Articulação de concorrência 

Objeto do 

desenvolvimento 

Mercado 

Rentabilidade privada 

Redistribuição 

Rendas sociais territoriais 

Instituições 

públicas 

MAPA 

MDA 

Ministério do Planejamento ou 

Desenvolvimento Interministerial 

Papel dos sujeitos 

sociais 

Participação 

Representação 

Negociação 

Consensos 

Modelos de 

planejamento 

Planejamento setorial 

Planejamento participativo 

Planejamento estratégico territorial/ 

Plano - contrato 

Fonte: Adaptado de Echeverri (2009) citado por Perico, Perafén e Pinilla (2011). 

  

 Essa mudança institucional, na abordagem de North (1990), vai além do 

estabelecimento de regras formais que regem os espaços de governança, como por exemplo, o 

CODETER, mas depende fundamentalmente das regras informais ou código de conduta que 

regem as instituições e os sujeitos sociais, que são implantadas no longo prazo nos arranjos 

institucionais que garantam a operacionalização das políticas públicas no contexto territorial. 

 Para constituição do CODETER, Lopes e Costa (2009) no estudo sobre as 

experiências de territórios rurais do Alto Sertão Sergipano e Agreste de Alagoas, relatam que 

esse ambiente foi formado a partir de oficinas (estadual, regional e territorial) com o objetivo 

de sensibilizar e promover o nivelamento conceitual sobre a política de desenvolvimento 

territorial rural. As oficinas tratavam de temas estratégicos para criação de uma ambiência 

territorial, com a constituição do CODETER e da construção dos PTDRS, orientadas pelas 

estratégias de mudança no tratamento do desenvolvimento rural a partir da tendência da 

abordagem territorial (Tabela 3). 

 Favareto (2010a) no seu estudo sobre as lições aprendidas com o desenvolvimento 

territorial, afirma que o estímulo à criação de espaços de governança descentralizadas e 

voltados para a diversificação das economias locais possibilitaram a criação de ambientes e de 

instituições que possam promover a ampliação de oportunidades para a agricultura familiar, e 

que a mudança institucional se manifesta a médio e longo prazo pela via do aprendizado para 

a promoção da coesão social. 
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 É necessário considerar que em termo de tempo para o percurso de criação e de 

operacionalização de conselhos gestores (municipal, territorial, estadual e nacional) de 

desenvolvimento rural é relativamente recente. As experiências empíricas demonstram os 

desafios de rupturas históricas de participação e de exercício na vida política do Brasil, mas 

ao mesmo tempo reforça práticas de continuidade de limites apresentados pelos espaços de 

governança. 

 Deve-se considerar que os espaços de governança propiciam aprendizados importantes 

para a transformação da cultura e da prática social, principalmente do segmento da agricultura 

familiar que por muito tempo foi alijado de exercer sua representação enquanto sujeito de sua 

própria história. É um exercício necessário para o contexto histórico brasileiro e que as 

rupturas precisam ser práticas e não normativas. 

Portanto, torna-se necessário a análise de uma situação empírica de implementação do 

desenvolvimento territorial e das estruturas e dos instrumentos operacionais. Optou-se pelo 

estado da Bahia que tem o maior número de territórios rurais fomentados pela SDT no Brasil, 

a partir de indicadores de avaliação da política territorial que foram formulados, em 2011, 

com o objetivo de contribuir com o processo análise de gestão dos territórios rurais. 
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PARTE II 

TERRITÓRIOS RURAIS DA BAHIA E CAPACIDADES INSTITUCIONAIS 

DAS EXPERIÊNCIAS DO SISAL E DO LITORAL SUL 

 

CAPÍTULO IV 

TRAJETÓRIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E EVOLUÇÃO 

DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO ESTADO DA BAHIA: AS EXPERIÊNCIAS 

DO SISAL E DO LITORAL SUL 

 

 Este capítulo tem o objetivo de contextualizar a construção dos territórios rurais no 

estado da Bahia, como unidade de planejamento dos programas governamentais e das 

políticas públicas da agricultura familiar, com a caracterização e a evolução da política de 

desenvolvimento territorial.  

Inicialmente, analisa-se o percurso dos programas governamentais na dinâmica do 

nordeste brasileiro, em que o estado da Bahia seguiu esta trajetória, mesmo com programas 

estaduais específicos. Esse percurso trata da velha institucionalidade a partir de uma matriz de 

regionalização, inicialmente centrada em regiões econômicas e suas derivações em macro e 

microrregiões no estado da Bahia, com características centralizadoras e setorializadas. 

Opta-se pela demonstração empírica de regionalizações de cinco estruturas de órgãos 

governamentais de áreas estratégicas para a promoção do desenvolvimento rural: meio 

ambiente, recursos hídricos, ATER, educação e saúde. Nesta análise constata-se que cada 

órgão possui distintas espacialidades que corroboram com a visão setorial da ação estatal. 

Em 2003, foi deflagrada a construção da regionalização em territórios rurais pelo 

Governo Federal, com a implantação de uma nova institucionalidade de participação de 

instituições da sociedade civil e do poder público. Apresenta-se esta participação na 

experiência da Bahia com a construção de treze territórios rurais. 

Mesmo com a nova regionalização, a partir de uma política apoiada pelo Governo 

Federal com os territórios rurais, o Governo Estadual ainda continua com a regionalização da 

velha institucionalidade de seus órgãos administrativos. Essa discussão de uma nova 

regionalização se depara com estruturas da velha institucionalidade nas regionalizações 

setorializadas que envolve a discussão de que o desenvolvimento territorial passa pela 

dificuldade de seu caráter, eminentemente, normativo na sua institucionalização. 
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Para tratar essa dificuldade, opta-se pela análise de duas experiências de territórios 

rurais da Bahia, não como estudo de casos, mas como possibilidade de analisar empiricamente 

o que se problematizou teoricamente sobre a velha institucionalidade e a nova 

institucionalidade do desenvolvimento rural.  

Abordam-se as trajetórias de implantação de duas experiências de territórios rurais no 

estado da Bahia, com identificação das organizações da sociedade civil e do poder público na 

sua formulação e apesar de serem distintas, tanto nos biomas que cada uma se localiza, como 

também dos diferentes sujeitos sociais e instituições da agricultura familiar, ambas 

apresentam os desafios e os aprendizados comuns no processo de institucionalização dos 

territórios rurais. 

A escolha das duas experiências foi determinada pela existência de acompanhamento e 

de levantamento de dados para a construção de indicadores da Gestão Estratégica Territorial - 

SGE pela SDT/MDA, em parceria com o CNPq. Então, as análises utilizaram os indicadores 

construídos pela SGE, no período de 2003 a 2011, dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral 

Sul do estado da Bahia. 

Analisa-se a sustentabilidade das duas experiências de territórios rurais através do 

Índice de Desenvolvimento Sustentável – IDS que permite gerar informações para evidenciar 

quais aspectos podem interferir na implementação da política de desenvolvimento territorial, 

principalmente na possibilidade de inovação das práticas sustentáveis. 

Apresenta-se a caracterização da identidade territorial dos Territórios Rurais do Sisal e 

do Litoral Sul. A identidade relaciona-se com as origens, os modos de vida e o contexto 

social, como elemento que ao mesmo tempo em que se reconhece a diversidade, aglutina-se 

em princípios e mediação de interesses das dinâmicas sociais, culturais, econômicas e 

políticas. 

De maneira geral, as duas experiências apesar de sua distinção de trajetória e de 

caracterização física, apresentam-se com resultados semelhantes nos indicadores analisados 

nesta seção. São experiências que os espaços rurais, historicamente, foram povoados por 

oligarquias específicas em uma estrutura agrária concentrada e passaram a vivenciar, a partir 

de 2003, iniciativas de desenvolvimento endógeno com espaços de participação. 

Como resultado tem-se a agricultura familiar como definição da identidade das duas 

experiências de territórios rurais até por conta da expressividade deste segmento nas suas 

bases, como também apresentam indicadores econômicos seja pelo nível de pobreza, como 
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pela insustentabilidade que apontam entraves para a política de desenvolvimento rural de 

caráter estrutural. 

 

4.1. A TRAJETÓRIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NO 

NORDESTE BRASILEIRO E NO ESTADO DA BAHIA 

 

A trajetória de planejamento e de implantação de programas governamentais no estado 

da Bahia seguiu a matriz desenvolvida no nordeste brasileiro. Portanto, não tem como tratar 

da realidade da Bahia sem contextualizar a dinâmica regional que delineou a história dos 

programas no meio rural, mas considerando a particularidade estadual. 

A realidade do nordeste tem o elemento central de redefinição da questão regional das 

relações de poder instituídas entre o Governo Federal e as esferas de representação de uma 

elite regional. Castro (1992) no seu trabalho Mito da Necessidade analisa as estratégias da 

elite nordestina para preservar o status quo, politicamente favorável à sua posição na 

sociedade local, e demonstra como o nordeste brasileiro foi tratado como locus de elaboração 

e ação política que se materializa na organização do espaço regional.  

O nordeste sofreu o impacto da modernização do país e expandiu sua economia, mas 

sua especificidade reside nos indicadores sociais e econômicos defasados quando comparados 

com o conjunto das regiões brasileiras. Esse debate consiste na análise de como a elite soube 

abrir novos espaços políticos na dependência interna de forma que as mudanças econômicas, 

políticas e sociais centralizadas do Centro-Sul não afetassem a estrutura de poder regional. 

Castro (1992) afirma a política regional no Nordeste de características subalternas 

desempenhava um papel delimitado e limitado no processo histórico no discurso regional em 

que a explicação dos problemas da região permanecia fora dela. 

Esse discurso fortalecia a necessidade de investimentos para a modernização da 

região, principalmente na criação de estruturas regionais que foram historicamente 

instrumentalizadas pelas elites rurais, com o discurso de combater as desigualdades regionais.  

Entre as estruturas da época, pode-se destacar a criação da Inspetoria de Obras Contra 

as Secas – IOCS  , em 1909, transformada em 1919 em Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas – IFOCS, e em 1946, em Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS. E 

em 1952, o Banco do Nordeste do Brasil – BNB como uma agência mediadora de recursos 

públicos de investimento. Hirschman (1963) aborda que as intervenções de políticas públicas 
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até o final da década de 1950 foram com a formulação do desenvolvimento desigual e 

transmissão inter-regional do crescimento na matriz exógena. 

Os programas desenvolvidos no nordeste tiveram uma primeira fase na acumulação 

hídrica com obras de infraestrutura de açudes e poços como forma de combater os efeitos 

climáticos das frequentes estiagens da região. Castro (1992) afirma que os resultados foram 

muitos açudes, frutos de reivindicações da elite regional por investimentos de infraestrutura. 

O que se teve como resultado foram obras públicas em construção de investimentos voltados 

para acumulação hídrica, principalmente em grandes e médias propriedades que 

potencializaram a relação de poder na região com a apropriação de um recurso comum
9
 - a 

água. 

Em 1959, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 

com o desenvolvimentismo voltado para infraestrutura básica do Estado, como meio de 

alavancar o setor industrial e diminuir as disparidades regionais. Segundo Velloso (1997, p. 

27), a SUDENE foi criada para atuar na época em que as “desigualdades econômicas e sociais 

no nordeste brasileiro adquiriram conotações políticas de cunho revolucionário, tratando-se, 

assim, de controlar e dominar as tensões agrárias crescentes na região”. Outros órgãos 

governamentais foram criados para a implantação na dinâmica da modernização, como o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, Departamento Nacional de Obras 

Saneamento – DNOS e a Superintendência do Vale do São Francisco – SUVALE
10

. 

A Bahia passa junto com os outros estados nordestinos por estiagens no período, e foi 

criado, em 1958,o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN que 

indicava a necessidade de ações para corrigir as disparidades regionais de nível de renda 

existentes entre o Centro-Sul e o Nordeste do Brasil. Castro (1992) aborda que essas 

disparidades, historicamente, foram instrumentalizadas pela elite nordestina como forma de 

barganhar mais recursos financeiros do Governo Federal, com ações voltadas para a 

reorganização produtiva e para a instalação de infraestrutura técnica. 

 

___________________ 

9
 Recurso comum é um termo que se refere a um sistema natural ou artificial suficientemente grande e com 

possibilidade de excluir beneficiários potenciais no seu uso. Alguns exemplos: campos pesqueiros, áreas de 

pastagens, canais de irrigação, pontes, lagos, oceanos e outros corpos de água (OSTROM, 1977). 

10
 A SUVALE foi reestruturada a partir da Comissão do Vale do São Francisco – CVSF, e após conclusão do I 

PND, a SUVALE foi substituída pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

e Parnaíba. 
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O planejamento técnico em programas governamentais assumiu o papel de neutralizar 

as tensões provocadas, principalmente no campo, mas as ações continuavam a ser 

direcionadas para um público específico. A SUDENE foi, enquanto estrutura nacional de 

intervenção regional, a responsável pela elaboração de programas de emergência. 

No estado da Bahia foi formulado, em 1959, o Plano de Desenvolvimento da Bahia – 

PLANDEB com centralização de investimentos na RMS e em poucos municípios estratégicos 

no interior do estado, com ênfase na produção agrícola e na extração mineral para o 

desenvolvimento de complexos agroindustriais, em torno de uma matriz de industrialização. 

As ações governamentais de caráter intervencionista seguiam o planejamento do 

processo de desenvolvimento centrado na industrialização e na expansão de infraestrutura em 

determinadas áreas geográficas na relação com o Governo Federal delineados no GTDN. 

Santana (2012) afirma que os programas tinham focos diferentes, enquanto o PLANDEB 

estava voltado para a produção de bens intermediários de agregação de valor à produção local 

para o mercado do Centro-Sul do Brasil, o GTDN possuía o foco para uma industrialização 

voltada para o mercado de consumo local. 

Entretanto, os programas foram voltados para a modernização conservadora do 

campo, através da disponibilidade de crédito subsidiado para viabilizar os complexos 

agroindustriais. Este projeto modernizador foi mediado pelas estruturas governamentais 

localizadas na região Nordeste, e que a expressão institucional da ação estatal de criação de 

novos organismos de planejamento e de intervenção foram, espacialmente, regionalizada com 

princípios de racionalidade técnica e de caráter centralizador (FERNANDES, 2007). 

Pode-se verificar que, historicamente, as estruturas governamentais de caráter nacional 

foram capturadas pela elite regional, como uma forma de atendimento de demandas 

tipicamente distributivas. A instrumentalização se dá na relação entre as elites regionais e o 

Governo Federal, como uma forma de intermediar os recursos para os processos de 

modernização do campo no nordeste brasileiro (VELLOSO, 2000).  

Essa distribuição pode ser vista espacialmente: o DNOCS e o BNB situados no Ceará; 

a CODEVASF com sua direção centrada no estado da Bahia; e a SUDENE no estado de 

Pernambuco. Uma forma de explicar as espacialidades de órgãos nacionais em determinados 

estados nordestinos está na interação entre o Governo Federal e as elites regionais no 

atendimento de suas demandas. 

Na Bahia foram executados programas governamentais voltados para as questões 

regionais e rurais, junto com os outros estados nordestinos. Entre os programas, destacam-se o 
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Programa de Integração Nacional – PIN PROTERRA, em 1971, no contexto do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento – PND (1972-1974), voltada para a transformação da 

agricultura tradicional em uma agricultura moderna e competitiva. Esse programa foi 

reformulado, em 1974, com a criação do Apoiar Pólos de Desenvolvimento Integrado no 

Nordeste – POLONORDESTE, como marco histórico porque até então os programas 

anteriores foram na dinâmica desenvolvimentista, e tinha o objetivo de promover o 

desenvolvimento regional a partir de criação de Pólos com apoio do Banco Mundial. 

A implantação do II PND (1975-1979) ainda continuou na dinâmica produtivista e 

setorializada, apesar de manifestar certa preocupação com a degradação ambiental, e outro 

programa foi instituído - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do 

Nordeste – o Projeto Sertanejo, em 1976. Durante o III PND, foi implantado o Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor – PAPP, que propiciou a unificação de programas especiais 

regionais (POLONORDESTE, SERTANEJO, PROHIDRO e Programa de Irrigação), com o 

objetivo de promover o desenvolvimento rural com programas modernos de irrigação. 

Observa-se, tanto na Bahia, como nos outros estados nordestinos, que a trajetória das 

ações dos órgãos públicos em investimentos de infraestrutura hídrica pouco tinha contribuído 

para modificar a situação de calamidade que as populações do campo sofriam mediante ao 

fenômeno climático da seca, mesmo com os projetos modernizantes de sistemas de irrigação. 

As dificuldades eram devido à estrutura fundiária concentrada na região, a apropriação 

histórica dos recursos hídricos e fundiários por uma elite agrária e a ausência de lei especifica 

para regulamentar a atividade da irrigação (VELLOSO, 2000). O Governo Federal se 

confundia com a própria representação dos interesses das oligarquias da época e, portanto, 

não trataria das transformações agrárias necessárias para a promoção de um desenvolvimento 

rural. 

O desenvolvimento rural, com o fomento da agricultura irrigada, com os problemas 

estruturais surgiu na própria concepção conservadora da modernização, coordenada por 

órgãos públicos que desenvolviam as ações com a conciliação dos interesses da elite (IANNI, 

1986). Assumiram essa ação a CODEVASF e o DNOCS com implementação de programas 

de irrigação através de perímetros públicos. 

Segundo Castro (1992), os Planos Nacionais de Desenvolvimento desenvolvidos no 

Brasil neste período foram cercados de discursos técnicos para a promoção do 

desenvolvimento rural marcado pela preocupação da modernização da agricultura, com o 

objetivo de aumentar a produtividade através do uso de técnicas modernas. A implantação da 
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agricultura irrigada foi a estratégia de desenvolvimento abordadas nos planos e nos programas 

regionais, e a partir de 1986, com a implantação do PROINE - Programa de Irrigação do 

Nordeste, prevendo a descentralização da gestão dos perímetros públicos irrigados, 

constituídos de forma centralizada e hierárquica nos planos nacionais.  

Segundo Bursztyn (1984), a criação de diversos programas regionais de 

desenvolvimento rural para a intensificação da modernização da produção foi mediante às 

práticas paternalistas por parte do Estado brasileiro, na intermediação com as elites regionais. 

Castro (1992) afirma que os planos e os programas regionais desta época houve um 

descompasso entre o planejado e o executado na região nordeste. 

Barros (2011) afirma que as desigualdades regionais, historicamente, tiveram origem 

no passado. Um dos problemas estruturais da região Nordeste é a sua estrutura fundiária 

concentrada, que foi herdada do período colonial e mesmo com diversos programas e planos, 

a mesma continuou inalterada. Oliveira (1994) apresenta os dados em que 48,3% dos 

estabelecimentos rurais do Brasil, em 1985, estavam na região do Nordeste e que 94,3% 

destes estabelecimentos possuíam menos de 10 hectares, o que equivalia 28,6% de sua área 

ocupada, enquanto 0,4% dos estabelecimentos com 1.000 hectares ou mais estavam com a 

ocupação de 32,1% da área total na região.  

Esses programas governamentais não resolveram os problemas estruturais, pelo 

contrário, intensificou as desigualdades sociais e econômicas do campo. As políticas 

desenvolvimentistas buscaram a intervenção de programas como forma de superar relativa 

estagnação de determinada região ou macrorregião. Entre os instrumentos de promoção do 

desenvolvimento rural, destacam-se: investimentos em infraestrutura, subsídios para as 

atividades específicas, isenções ou reduções fiscais, créditos sob condições especiais, 

investimentos para qualificação profissional, planejamento integrado e coordenação das 

atividades públicas e privadas (BARROS, 2011).  

Nesta perspectiva, foram elaborados programas com colaboração de organismos 

internacionais, voltados para o combate à pobreza e as desigualdades sociais, mas com visão 

setorializada e concentrada em determinadas regiões. Um dos organismos internacionais é o 

Banco Mundial. Stiglitz (2002, p. 83), analisando as ações de organismos internacionais 

afirma que 

as instituições internacionais têm escapado do tipo de responsabilidade direta 

que nós esperamos que as instituições públicas tenham nas democracias 

modernas. Chegou a hora de „dar nota‟ ao desempenho das instituições 

econômicas internacionais e observar se alguns desses programas se saem 

bem ou mal no fomento do crescimento e na redução da pobreza. 
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 O Banco Mundial, assim como outros organismos internacionais vinculados à 

concepção da economia homogeneizadora da globalização, assumem concepções e práticas 

liberais enquanto reguladores do capitalismo mundial. Stiglitz (2002) exerceu a vice-

presidência sênior do Banco Mundial, e no seu livro sobre A Globalização e seus malefícios 

analisa as grandes instituições internacionais, entre elas a atuação do Fundo Monetário 

Nacional – FMI afirmando que não existe transparência no acesso as informações de uma 

instituição pública internacional, frente aos interesses dos países pobres. Stiglitz (2002, p. 82-

83) afirma que 

não significa que o tempo e o dinheiro são sempre desperdiçados. Às vezes, o 

dinheiro segue para governos que possuem boas políticas já estabelecidas – 

mas não necessariamente porque o Fundo tenha recomendado tais políticas... 

Os cronogramas rígidos que o FMI impõe tiveram origem, em parte, numa 

grande quantidade de experiências na quais os governos prometem realizar 

determinadas reformas, mas, assim que recém o dinheiro, as reformas não 

começam a acontecer; às vezes, os cronogramas rígidos ajudam a forçar o 

ritmo da mudança... de maneira geral, a condicionalidade não garante que o 

dinheiro será bem utilizado nem que mudanças políticas significativas, 

profundas e duradouras ocorrerão... Às vezes, o programa do FMI deixa o 

país cliente tão depauperado quanto antes, com ainda mais dívidas e com uma 

elite dominante muito maior. 

 

 A dinâmica de implantação dos programas financiados por organismos internacionais, 

nas décadas de 1980 e 1990, tiveram como pilares de recomendações a privatização, a 

liberalização de mercado e a austeridade fiscal, e os governos dos países latino-americanos 

acumularam no período grandes déficits (STIGLITZ, 2002). Muitos trabalhos consideram que 

as ações dos programas tornaram-se fins em si mesmos, sem o foco nas ações prioritárias para 

a resolução dos problemas. Isso porque as recomendações postas são conflitantes com os 

interesses em uma concepção includente, a partir da realidade de cada local. 

 Stiglitz (2002, p. 85) nesta discussão afirma que o FMI discutia se era o seu papel em 

atuar diretamente no combate à pobreza, e na sua visão quem deveria assumir a 

responsabilidade das ações nesta perspectiva seria o Banco Mundial. Avalia que as duas 

instituições poderiam ter reforçado os processos democráticos nos países pobres, mas ao 

contrário, mediou e fortaleceu os processos centralizadores e autoritários, vistos em suas 

ações e concepções. O autor ainda avalia que o FMI, retoricamente, incorporou a 

preocupação com a pobreza, mas fracassou na sua missão. Uma das questões é que 

a maioria das nações do mundo estaria em melhor situação se elas fossem 

lideradas por governos preocupados em fornecer serviços públicos essenciais 

em vez de gerenciar corporações cujo desempenho talvez fosse melhor se 

estivessem no setor privado (STIGLITZ, 2002, p. 85). 
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 A discussão levantada é necessária para a compreensão de como os programas, 

principalmente no Nordeste do Brasil, como região problema e com índices sociais e 

econômicos deficientes quando comparados com a média nacional, foram implantadas na 

dinâmica do desenvolvimento rural. 

Especificamente na Bahia, se tem como resultado a distinção de dois mundos rurais 

representados pelo empobrecimento da categoria de agricultores do modo de vida familiar; e 

pelo moderno que se assemelha as áreas rurais dinâmicas do país, como foram incentivados 

com a política de polo de crescimento. 

Os polos de crescimento tinham a prioridade em determinadas regiões econômicas e 

suas macrorregiões. Segundo Barros (2011), os programas em determinadas regiões 

econômicas surgiram por alguma relevância de interesse específico e particular que muitas 

vezes cria fragilidade social e econômica que propriamente conseguem promover o 

desenvolvimento rural. 

 A prioridade de pólos no estado da Bahia para o desenvolvimento rural intensificou a 

visão da industrialização no Pólo da RMS, em que Silva (1999) argumenta a partir da 

dominação de um representante da oligarquia que a Bahia  

como um escudo à parte... converte-o em grande aliado no processo de 

desmembramento contínuo daquele Estado, do bloco regional nordestinho 

clássico (o Nordeste administrativo, regional estadualizado). Esse processo na 

Bahia inicia-se, ou melhor, toma vulto, com a instalação do Pólo Petroquímico 

de Camaçari.  

 

Além da centralização das ações no Pólo Petroquímico de Camaçari na RMS, podem-

se citar outros pólos prioritários como: o Vale do São Francisco com a implantação e a 

execução de programas de agricultura irrigada, sob coordenação da CODEVASF, na região 

do Baixo Médio São Francisco; no Extremo Sul da Bahia, com a cultura do eucalipto e no 

Oeste com os grãos, principalmente a soja; e em algumas áreas com a instalação de 

hidrelétricas (Barragem do Sobradinho e Itaparica) e de áreas de reassentamentos, mediante a 

inundação de grandes áreas e de até cidades, como aconteceu nos municípios de Glória e de 

Rodelas na Região do Baixo Médio São Francisco.  
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A regionalização da Bahia
11

 foi determinada no final da década de 1980 em regiões 

econômicas, conforme Figura 7. Esta regionalização seguiu a delimitação de aspectos 

econômicos de determinada cultura ou atividade econômica específica a nível espacial. A 

unidade em regiões econômicas aparece na perspectiva ratzeliana, como região natural e 

diferenciação de áreas resultantes de uniformidade, em que o meio natural poderia estabelecer 

as diferenças regionais sociais e a diversidade espacial. 

Esta regionalização foi determinada pela Secretaria de Planejamento do Estado da 

Bahia no estabelecimento de regras de análise regional, que divide o espaço segundo critérios 

de alguma relevância, como aborda Gomes (2007) sobre as regiões homogêneas que dividem 

o espaço em níveis hierárquicos e de algum significado para sua diferenciação espacial. 

Ainda com base na Figura 7, a Bahia foi regionalizada em 15 Regiões Econômicas. A 

definição das regiões a partir da dimensão econômica da Bahia traduz a forma setorial de 

planejamento e de prioridades para o Estado. Volta-se a percepção do desenvolvimento na 

concepção apenas econômica, sem considerar o que Santos (1985) afirma que no espaço além 

da economia que está no espaço e o espaço que está na economia, tem outras dimensões como 

o político-institucional e o cultural ideológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

11
 A primeira regionalização na Bahia foi instituída na Lei n. 2.321 de 11 de abril de 1966 com o Art. 9º “Fica o 

território do Estado dividido em 21 (vinte e uma) Regiões Administrativas...” com a definição a partir do Art. 10º 

“o Poder Executivo, na medida em que se tornar conveniente, promoverá a descentralização geográfica das 

atividades de administração específica das Secretarias de Estado no nível de execução ou prestação de serviços, a 

fim de que estas passem a integrar Centros Executivos Regionais localizados nas sedes das Regiões 

Administrativas referidas no artigo anterior”. Entretanto, esta lei não foi operacionalizada. 
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Figura 7. A regionalização do estado da Bahia em regiões econômicas – 1990/2000 

.  
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A dinâmica setorial no estado da Bahia pode ser verificada quando se observa as 

regionalizações das unidades operacionais do Governo do Estado, ou melhor, cada órgão 

estatal buscou a construção de sua regionalização sem seguir uma uniformidade pelas 

unidades administrativas distribuídas no estado da Bahia (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12). 

A Figura 8 apresenta a regionalização da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SEMARH que foi constituída pela Lei n. 8.538 de 20 de dezembro de 2002. A 

partir da Lei n. 11.050 de 10 de junho de 2008 a SEMARH ficou denominada como 

Secretaria de Meio Ambiente - SEMA. Esta secretaria tem como missão de “cuidar do meio 

ambiente para presentes e futuras gerações, com políticas públicas socioambientais 

integradas, garantindo a expressão da vida em todas as suas formas” e sua finalidade é de 

“assegurar a promoção do desenvolvimento sustentável... voltadas para harmonizar a 

preservação, conservação e uso sustentável do meio ambiente, com respeito à diversidade 

étnico-racial-cultural e à justiça socioambiental no Estado da Bahia (Lei n. 11.050, art. 2º, 

Capítulo I)”. 

A SEMA tem 15 escritórios regionais que se referem a sua regionalização de 

operacionalização das ações no estado da Bahia. A estrutura da SEMA é composta pelos 

órgãos de administração indireta: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 

e Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia – CERB (SEMA, 

2013). 

 A CERB é um órgão vinculado a SEMA que tem como “missão de garantir a oferta de 

água para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, com ênfase no 

saneamento rural”. Esta companhia é responsável pela execução de ações de aproveitamento 

dos recursos hídricos e saneamento rural da Bahia, e tem se destacado pelas obras hídricas 

voltadas para as populações rurais, especialmente do semiárido (CERB, 2013). 

 A Figura 9 apresenta a regionalização da CERB em 11 núcleos regionais. O que 

chama atenção na regionalização da CERB é que mesmo sendo uma estrutura administrativa 

da SEMA não existe uma consonância entre as unidades regionais que tratam diretamente do 

meio ambiente e da engenharia ambiental, especialmente dos recursos hídricos das duas 

estruturas. 
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Figura 8. Unidades regionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado 

da Bahia - 2002. 
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Figura 9. Núcleos regionais da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos do 

estado da Bahia - 2002. 
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A regionalização, enquanto instrumento de planejamento governamental, seguiram 

distinções pelas estruturas dos órgãos estaduais de meio ambiente no estado da Bahia que 

representam intencionalidades distintas para execução de serviços públicos de mesma 

natureza. 

Para o desenvolvimento rural, a dimensão da Assistência Técnica e Extensão Rural – 

ATER é prioritário, principalmente quando se trata da agricultura familiar, no enfoque 

abordado por Caporal e Costabeber (2004) que dizem ser um instrumento para (re)construção 

da cidadania a partir de estratégias de valorização e uso adequado dos recursos naturais 

disponíveis e do potencial humano na perspectiva endógena. 

A empresa pública responsável por esta ação no estado da Bahia é a Empresa Baiana 

de Desenvolvimento Agrícola – EBDA que tem como missão de  

contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, centrado na 

expansão e fortalecimento da agricultura familiar, viabilizando as condições 

necessárias para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de 

vida dos agricultores” (EBDA, 2013).  

 

Segundo a Figura 10, a EBDA possui sua regionalização a partir de 19 escritórios 

regionais no estado da Bahia, com laboratórios, escritórios locais, estações experimentais e 

centros de formação. Apesar da afirmação que a EBDA atende os 417 municípios da Bahia, a 

partir dos municípios vinculados às estruturas regionais, foram observadas que alguns 

municípios não constam na lista no seu site oficial. 

Nas políticas sociais da área de Educação têm-se a regionalização pela Secretaria 

Estadual de Educação da Bahia, com as 32 Diretorias Regionais da Educação – DIREC, 

conforme apresentadas na Figura 11. Na área de Saúde têm-se a regionalização em 31 

unidades regionais em Diretorias Regionais de Saúde – DIRES (Figura 12). As 

regionalizações de educação e de saúde das estruturas governamentais do estado da Bahia, 

apesar de terem números próximos de unidades regionais, as suas espacializações são distintas 

e diferentes. 

Quando comparados os serviços de meio ambiente, de engenharia ambiental e de 

ATER, as regionalizações dos órgãos do Governo do Estado da Bahia não têm uniformidade 

para a operacionalização de temáticas inter-relacionadas no meio rural, como dimensões 

estratégicas para o desenvolvimento rural. 
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Figura 10. Gerências regionais da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário do 

estado da Bahia - 2000. 
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Figura 11. Diretorias Regionais da Secretaria de Educação do estado da Bahia - 2005. 
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Figura 12. Unidades regionais da Secretaria de Saúde do estado da Bahia - 2005. 
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 O exercício de observar as regionalizações das estruturas do Governo do Estado da 

Bahia nas áreas de meio ambiente, engenharia ambiental e recursos hídricos, ATER, educação 

e saúde foram constatadas de que cada órgão tem uma regionalização distinta, mesmo 

considerando que no final da década de 1980 existia a regionalização em 15 regiões 

econômicas no estado da Bahia.  

O processo de regionalização das estruturas governamentais define a região como base 

territorial de planejamento e de operacionalização das políticas públicas. A forma de 

regionalizar pode ampliar ou diminuir a participação social e a democratização dos processos 

de ações públicas, pois a implantação de critérios de regionalização depende 

fundamentalmente das concepções estratégicas. 

As estruturas de regionalização do estado da Bahia, sejam pelas regiões econômicas, 

ou as distintas espacializações de cada órgão governamental, o que têm em comum é a 

setorialização das políticas e dos programas governamentais e a centralização das formulações 

e das decisões pelo Estado. Não se tem estruturas de governança estabelecidas com a 

participação da sociedade civil e dos sujeitos sociais do campo.  

De uma maneira geral, os critérios de regionalização com as Regiões Econômicas no 

Estado da Bahia pela Secretaria Estadual de Planejamento, sem uniformização entre os órgãos 

estaduais, consistem na visão hierárquica e centralizada, além de setorializada nas suas ações 

de planejamento e de operacionalização das políticas públicas. 

Retratam a velha institucionalidade que fundamenta a hierarquização entre o Estado, 

com a criação de estruturas de poder com propósitos distintos a partir da repartição dos 

órgãos governamentais, sem garantia de espaços de participação dos sujeitos sociais 

representados pela sociedade civil.  

 

4.2. CONSTITUIÇÃO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO ESTADO DA BAHIA 

 

A política de desenvolvimento territorial rural foi iniciada na Bahia, em julho de 2003, 

com o Encontro de Construção de Estratégias para o Desenvolvimento Territorial proposto 

pela SDT/MDA. Portanto, a Bahia foi um dos estados que teve o desenvolvimento da política 

territorial a partir dos critérios estabelecidos pela SDT na priorização de determinadas regiões 

para a implantação de territórios rurais. 

É importante destacar que a institucionalização dos territórios rurais ocorreu em 

novembro de 2003, e que especificamente no estado da Bahia a realização de um Encontro foi 
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estratégica para a constituição de um Grupo de Trabalho que foi composto por representantes 

de órgãos públicos federais e estaduais e de organizações sociais, conforme Tabela 4.  

 Foram 24 instituições integrantes do grupo de trabalho com destaque para a presença 

marcante das organizações dos movimentos sociais do campo e sindicais e não 

governamentais de referência do estado da Bahia, com 58,3% de representação. Das 

instituições públicas, observa-se a maior presença da esfera federal, principalmente os órgãos 

federais regionalizados como o DNOCS, a CODEVASF e a CEPLAC; a SDT como estrutura 

promotora da nova regionalização; e a EMBRAPA como órgão de pesquisa de âmbito federal. 

 

Tabela 4. Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Territorial da Bahia - 2003. 

Esfera  Instituições 

Poder Público 

Federal 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Carnaíba - CODEVASF 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

Poder Público 

Estadual 

Secretaria de Planejamento – SEPLAN 

Secretaria de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais – 

SECOMP 

Centro de Recursos Ambientais – CRA 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI 

Organizações 

dos movimentos 

sociais do 

campo e 

sindicais 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia – 

FETAG 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado da 

Bahia - FETRAF 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST 

Movimento dos Trabalhadores Assentados, Acampados e 

Quilombolas do Estado da Bahia –CETA 

Central Única dos Trabalhadores – CUT 

Organizações  

Não-

Governamentais 

Associação Brasileira das Organizações Não-Governamentais – 

ABONG 

Movimento de Organização Comunitária - MOC 

Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais – SASOP 

Fundação Desenvolvimento Integrado do São Francisco – 

FUNDIFRAN 

Central de Associações do Litoral Norte –CEALNOR 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE 

Comissão Pastoral da Terra - CPT 

TERRA VIVA 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – IRPAA 

Fonte: Adaptado de Dias et al (2006). 
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O principal objetivo deste grupo foi de identificar e delimitar os territórios rurais no 

estado da Bahia, bem como de estabelecer critérios de incorporação de novos territórios na 

política governamental para construção de uma nova regionalização, com o propósito de 

implementar políticas públicas no modelo de endogenia, com a participação da sociedade 

civil. Esse grupo tinha a dinâmica de se reunir periodicamente e subsidiou um segundo 

encontro, em novembro de 2003, para a construção de estratégias estaduais de ações dos 

territórios rurais (OLALDE, VELLOSO e OLIVEIRA, 2007). 

Na Bahia foi delimitado o apoio a cinco territórios rurais, denominados de 

homologados pela SDT/MDA, em novembro de 2003. Foram os Territórios do Sisal, de Irecê, 

da Chapada Diamantina, do Litoral Sul e do Baixo Sul. Esses territórios foram delimitados a 

partir dos aglomerados existentes de relação, principalmente das organizações sociais do 

campo e pela existência expressiva de agricultores familiares, de assentamentos rurais de 

reforma agrária e de agricultores sem-terra. Entretanto, a delimitação em cinco territórios 

rurais na Bahia gerou conflitos e descontentamentos em outras localidades do estado. 

Os outros territórios foram delimitados a partir do grupo de trabalho instituído em 

2003, que deu origem, em 2006, a CET – Coordenação Estadual dos Territórios
12

. Segundo 

DIAS et al (1999), a CET foi constituída, informalmente, como instância de representação do 

desenvolvimento de territórios rurais da Bahia, reconhecida pela SDT/MDA. O Quadro 3 

apresenta a constituição da CET de distintas instituições, no III Encontro Estadual de 

Territórios Rurais. 

 
 

 

 

___________________ 

 

12
 Em 2007, o Estado da Bahia instituiu a partir de orientação de divisão espacial da CET, os Territórios de 

Identidade. Foram 26 territórios de identidade, e em 2012, passou para 27 territórios de identidade, conforme o 

Decreto 12.354/2010 do Governo do Estado da Bahia “fica instituído o Programa Territórios de Identidade, com 

a finalidade de colaborar com a promoção do desenvolvimento econômico e social dos Territórios de Identidade 

da Bahia, em consonância com os programas e ações dos governos federal, estadual e municipal” (Art.1º). Entre 

os territórios de identidades, localizam-se os 13 Territórios Rurais que possuem a mesma delimitação geográfica. 

Mesmo com essa institucionalização em Territórios de Identidade como unidade de planejamento do Estado da 

Bahia, as regionalizações dos órgãos administrativos estaduais continuaram com a mesma espacialidade. É 

importante considerar que apenas a Secretaria de Cultura, apesar de não existir estruturas regionalizadas no 

estado, adotou os Territórios de Identidade com a disponibilização de um articulador de cultura por território. 
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A CET construiu a Metodologia de Referência para o Desenvolvimento de Territórios 

Rurais na Bahia, em consonância com a política nacional da SDT/MDA, com a delimitação 

de duas estratégias de ação: a primeira, a estratégia política de articulação e busca de 

entendimento das instituições locais em torno de objetivos e métodos comuns de 

desenvolvimento, definindo-se responsabilidades, competências e áreas de atuação, 

considerando temas importantes para o desenvolvimento do território; e uma segunda 

estratégia, na linha técnica que deve proporcionar diagnósticos participativos, capacitação e 

formação em áreas temáticas identificadas como necessárias para a implantação e 

acompanhamento a experiências produtivas inovadoras, em ordem de prioridade, para que 

possam ser apoiadas e difundidas. 

Em parceria com a SEI, a CET construiu o Índice Rural Territorial com o objetivo de 

apoiar a escolha dos territórios rurais apoiados pela SDT/MDA. Isso porque em 2003 eram 

cinco territórios rurais, e a partir de 2010, esse número passou para treze territórios rurais no 

estado da Bahia apoiados e acompanhados sistematicamente pela SDT/MDA. 

Neste contexto, a Bahia é o estado com o maior número de territórios rurais 

constituídos pelo MDA, com total de treze territórios rurais localizados em distintas regiões, 

mas com concentração no semiárido baiano, sendo um com interação com o estado de 

Pernambuco – o Território Rural de Itaparica. A Figura 13 apresenta os territórios rurais no 

estado da Bahia, em 2010- 2013, apoiados pela SDT/MDA.  

Observa-se no Quadro 5 que são 203 municípios integrados nos 13 territórios rurais 

apoiados pelo MDA, representando 48,7% dos municípios do estado da Bahia. Esses 

municípios representam a população de 37% do estado da Bahia, com 5.171.607 habitantes, 

os quais 55% estão localizados nas áreas urbanas e 45% nas zonas rurais. Segundo PNAD 

(1997), o estado da Bahia tem aproximadamente 44% da população ocupada na zona rural, o 

que significa o maior número de pessoas ocupadas no meio rural do Brasil. 

A renda média per capta mensal dos municípios dos treze territórios rurais é de R$ 

98,38 enquanto a média estadual é de R$ 160,19. A variação é de R$ 77,67 e R$ 138,61 per 

capta mensal, respectivamente com os territórios rurais do Sisal e do Litoral Sul (IBGE, 

2010). Ou seja, o Território do Sisal é o que apresenta a menor renda per capta dos territórios 

rurais do estado da Bahia. 
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Figura 13. Os Territórios Rurais apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário no 

Estado da Bahia, em 2010-2013. 
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Quadro 5. Relação dos Territórios Rurais apoiados pela SDT/MDA e seus respectivos 

municípios da Bahia - 2012. 

N. 
Territórios 

Rurais 
Municípios 

102 VELHO CHICO 

Barra, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Carinhanha, Feira 

da Mata, Ibotirama, Igaporã, Matina, Malhada, Morpará, Muquém 

do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de 

Santana, Serra do Ramalho, Sítio do Mato. 

118 
ITAPARICA 

(BA/PE) 

Abaré, Macururé, Chorrochó, Rodelas, Glória, Paulo Afonso 

(Bahia); Belém do São Francisco, Itacuruba, Carnaubeira da Penha, 

Floresta dos Navios, Petrolândia, Tacaratu e  Jatobá (Pernambuco). 

14 
BACIA DO 

JACUÍPE  

Baixa Grande, Mairi, Gavião, Capela do Alto Alegre, Ipirá, Nova 

Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Riachão do Jacuípe, Serra Preta, 

Várzea da Roça, Várzea do Poço, São José do Jacuípe, Quixabeira. 

142 
SERTÃO 

PRODUTIVO 

Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom 

Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa Real, Livramento 

de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, 

Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Urandi, Tanhaçu. 

143 

SERTÃO DO 

SÃO 

FRANCISCO 

Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova, 

Sobradinho, Sento Sé, Juazeiro, Curaçá, Uauá, Canudos. 

15 
BACIA DO RIO 

CORRENTE 

Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, 

Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra 

Dourada, Tabocas do Brejo Velho. 

162 
SEMI-ÁRIDO 

NORDESTE II 

Jeremoabo, Santa Brígida, Pedro Alexandre, Coronel João Sá, Sítio 

do Quinto, Novo Triunfo, Antas, Cícero Dantas, Banzaê, Fátima, 

Adustina, Paripiranga, Ribeira do Pombal, Heliópolis, Ribeira do 

Amparo, Cipó, Nova Soure, Euclides da Cunha. 

21 BAIXO SUL 

Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, 

Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, 

Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães. 

31 
CHAPADA 

DIAMANTINA 

Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, 

Ibitiara, Iraquara, Itaeté, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do 

Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, 

Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga, Wagner, 

Jussiape. 

43 SISAL 

Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do 

Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, 

Quijingue, Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, 

Teofilândia, Tucano, Valente. 

50 IRECÊ 

América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, 

Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, 

Itaguaçú da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulugum do 

Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí, Xique-Xique.  

Continua... 
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Conclusão 

N. 
Territórios 

Rurais 
Municípios 

69 
PIEMONTE DO 

PARAGUAÇU 

Ruy Barbosa, Itaberaba, Rafael Jambeiro, Ibiquera, Boa Vista do 

Tupim, Iaçu, Santa Terezinha, Itatim, Lajedinho, Macajuba, 

Piritiba, Mundo Novo, Tapiramutá, Miguel Calmon. 

90 LITORAL SUL 

Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, 

Camacã, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ibirapitanga, 

Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajudo Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, 

Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da 

Vitória, Ubaitaba, Una, Uruçuca. 

 

Em número de trabalhadores nos estabelecimentos rurais, os treze territórios rurais 

somam 1.537.527, representando 61,3% do total do estado da Bahia. Entre os estados do 

Nordeste brasileiro, a Bahia se destaca com o número de agricultores familiares no Brasil, 

representando 15% de toda a agricultura familiar e uma contribuição em torno de 11% do PIB 

– Produto Interno Bruto da Bahia, abrangendo 665.831 estabelecimentos familiares, o que 

corresponde a 87, 4% dos estabelecimentos rurais da Bahia.  

Segundo a SEI (1999, p.17), o estado da Bahia possui concentração fundiária em uma 

relação inversa: “menos unidade de decisão com áreas maiores de terra e muitas unidades de 

decisão com menores áreas de terra”, com existência de latifúndios e minifúndios na sua base 

agrária.  

A mudança na estrutura da propriedade da terra configura-se na luta de classe em uma 

arena permanente de conflitos que se evidencia a estrutura produtiva do capital e das relações 

de poder entre as classes sociais do campo. Na avaliação de Freitas e Germani (2010, p.3) 

sobre a atual política agrária, afirmam que não há prioridade na estrutura da política de 

territórios rurais para o cumprimento legal da função social da propriedade da terra, pois não 

se questiona 

à propriedade privada da terra e ao próprio modelo de desenvolvimento 

capitalista. Ao contrário, prioriza-se a recuperação e a consolidação dos 

assentamentos já existentes pela ação concessiva de créditos de fomento à 

produção e infraestrutura com vistas à emancipação dos assentados enquanto 

agricultores familiares integrados ao mercado, processo este que também 

desencadeia tensões e conflitos entre estes sujeitos sociais. 

 

Este tema assume importância no contexto da política de desenvolvimento territorial a 

partir da constituição dos territórios rurais, considerando que o número de famílias 

assentadas, assim como de agricultores familiares e de agricultores sem-terra foram aspectos 

centrais para delimitação desta nova regionalização, com o discurso de que essa política 
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estaria integrada ao processo de desenvolvimento rural a partir da inclusão social e de vida 

digna no campo (MDA, 2003). 

Em análise documental sobre a necessidade de projetos territoriais de custeio e de 

infraestrutura voltados à produção de fortalecimento da agricultura familiar, observa-se que o 

tratamento estrutural de acesso à terra em uma realidade fundiária contraditória como se 

apresenta o estado da Bahia é superficial. Esse aspecto é uma das limitações na esfera de 

poder porque sem a transformação da estrutura da propriedade não há como interferir nas 

relações sociais construídas na trajetória das organizações sociais do campo. Essa realidade é 

assumida pela SDT (2005a) quando afirma que  

o acesso à terra é um direito inalienável do agricultor, pois esse é o principal 

passo em direção à habilitação produtiva, aos instrumentos de apoio à 

produção e aos serviços públicos essenciais. As restrições de acesso à terra 

fazem parte do elenco de direitos negados a uma sociedade surgida de um 

sistema senhorial mal resolvido, com raízes escravocratas, e ainda presentes 

em alguns aspectos da sociedade atual. Desses resquícios brotam as mais 

graves formas de desigualdade, ainda presentes na nossa sociedade. O 

caminho para a extirpação da pobreza endêmica desta sociedade, desafio de 

longo prazo, passa pelo resgate da dívida social deste País para com o seu 

Povo. Um dos aspectos mais relevantes é garantir o acesso à terra e aos 

serviços públicos essenciais aos agricultores e às suas famílias, de tal forma 

que possam ter oportunidade de usufruir de políticas públicas capazes de 

acelerar transformações que suplantem as assimetrias sociais e regionais 

existentes. 

 

Esse reconhecimento da SDT (2005a) sobre a necessidade de uma reforma agrária 

enquanto medida estratégica de expansão e de fortalecimento da agricultura familiar é 

retratada nos documentos oficiais, ao mesmo tempo em que considera que esta medida 

depende de uma política agrária abrangente e estruturante, aliada as condições de políticas 

adequadas e fomentadora da agricultura familiar. 

Esse debate é necessário porque trata das limitações da política de desenvolvimento 

territorial rural e que depende, fundamentalmente, de políticas estruturantes e universais que 

não perpassam nos ambientes dos territórios rurais.  

Outro aspecto na operacionalização da política de desenvolvimento territorial na Bahia 

é que a garantia das condições de ambiência intersetorializadas, mesmo considerando que o 

Estado assumiu os territórios rurais em substituição as regiões econômicas, o que se verifica 

empiricamente é que as unidades administrativas do Governo Estadual que muitas vezes são 

as executoras dos programas governamentais e das políticas publicas continuam com as suas 

estruturas regionalizadas distintas. 
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Esse aspecto relaciona-se na operacionalização da nova institucionalidade em que a 

constituição de governança na relação entre Estado e sociedade civil encontra dificuldade 

pela representação dos órgãos públicos que não coincidem com a espacialidade dos territórios 

rurais. Portanto, o planejamento pode ser vinculado ao espaço de governança daquela 

determinada área, mas a sua execução muitas vezes está condicionada a outra espacialidade. 

A dinâmica da nova institucionalidade foi adotada com a política dos territórios rurais 

no estado da Bahia a partir da integração dos sujeitos sociais representados pelas suas 

organizações como espaço concreto de definir e de executar as ações estratégicas de 

desenvolvimento rural.  

É a nova institucionalidade enfrentando ainda as estruturas da velha institucionalidade. 

Entre a velha e a nova institucionalidade para o desenvolvimento rural, Santos (2008b, p. 80) 

na sua obra Metamorfoses do Espaço Habitado afirma que   

ao conflito entre o velho e o novo, somam-se outros conflitos, isto é, entre as 

forcas externas e internas, entre as forcas do mercado e a ação social. Tais 

conflitos ou contradições se confundem e são, na realidade, inseparáveis. O 

Estado é, as vezes, portador do novo, as vezes garante a permanência do 

velho. 

 

As estruturas governamentais possuem dinâmicas distintas e muitas vezes próprias no 

processo de repartição das forças de grupos partidários na base de um Governo Estadual. É 

como se cada estrutura tivesse vida própria e foi construída na trajetória da vida política dos 

órgãos governamentais. A transformação depende, fundamentalmente, das instituições e das 

regras estabelecidas para os novos arranjos institucionais. 

 Considera-se que as novas institucionalidades traz implicações na divisão administrativa 

do Estado tanto Federal como Estadual, e que o desafio é a superação do caráter normativo que 

marca a política de desenvolvimento territorial. Ao mesmo tempo compreende-se, por um lado, 

que os caminhos de sua institucionalização passam pelo enfrentamento histórico do caráter 

setorial e centralizador das instituições públicas na dinâmica do desenvolvimento rural, e por 

outro, a ocupação de espaços por uma categoria que foi alijada de exercer o seu protagonismo 

torna-se estratégico para a construção de arranjos institucionais que garantam a efetividade da 

política. 

 A partir da realidade da Bahia, optou-se por analisar duas experiências de territórios 

rurais que apesar de serem distintas na sua localização geográfica e nos biomas – caatinga e mata 

atlântica, como também da representação dos sujeitos sociais do campo, traduzem o 

enfretamento da operacionalização da política de desenvolvimento rural nas estruturas 

normativas. Portanto, torna-se necessário a caracterização e a evolução das experiências dos 



170 

 

Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul para explicitar, empiricamente, as questões teóricas 

tratadas até aqui, com a utilização de indicadores para esta análise. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL DO SISAL 

 

O Território Rural do Sisal foi constituído, em dezembro de 2002, a partir da criação 

do CODES Sisal e, institucionalmente, enquanto unidade de planejamento, em novembro de 

2003, pela SDT/MDA. O CODES Sisal foi construído na realização de plenárias de discussão 

com a participação de organizações da sociedade civil e do poder público de dezesseis 

municípios, e a mediação foi realizada pelo MOC de forma articulada com a FATRES. 

Os princípios de atuação do CODES Sisal têm a “promoção e valorização da 

agricultura familiar, da economia solidária e da cultura”, com as finalidades de: a) representar 

o conjunto de instituições que integram o Conselho em assunto de interesse comum; b) 

planejar, adotar e executar ações, programas e projetos destinados a promover e acelerar o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região compreendida do território dos 

municípios integrantes; c) promover programas ou medidas destinadas à recuperação, 

conservação e preservação do meio ambiente na região; d) promover a integração das ações, 

programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos não governamentais, e empresas privadas 

consorciadas ou não, destinadas à recuperação e preservação ambiental da região 

compreendida no território dos municípios que compõem o Conselho; e) planejar e apoiar o 

desenvolvimento rural centrado na agricultura familiar; f) promover a melhoria da qualidade 

de vida da população residente nos municípios formadores do Conselho Regional; g) apoiar o 

funcionamento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS 

– da sua área de atuação (CODES SISAL, 2002). 

A delimitação do Território Rural do Sisal a partir do CODES acontece antes mesmo 

da criação da SDT, inicialmente com a participação de 16 municípios, conforme Figura 14. 

Essa articulação em território a partir de um Conselho foi com a missão de  

contribuir para o desenvolvimento integral, participativo e ecologicamente 

sustentável do Território Sisal, priorizando o fortalecimento da cidadania, a 

erradicação da exclusão social e a melhoria da qualidade de vida, através da 

articulação dos sujeitos e das políticas públicas, apoiando e incentivando ações 

e projetos referenciais (CODES Sisal, 2008, p. 1). 
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Figura 14. Delimitação Geográfica do Território Rural - 2002/2003. 
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Após a criação do CODES, em 2003, foram integrados os municípios de Itiúba, 

Candeal e Ichú mediante aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos respectivos municípios 

optarem pela representação do Polo Sindical do Sisal, representados pela FATRES.  

Em 2005, o município de Lamarão realizou um seminário regional promovido pela Prefeitura 

Municipal de Lamarão, com a participação de representação da FATRES, do SEBRAE e da 

ADS/CUT. Neste evento foi debatida a importância do CODES Sisal e das ações territoriais. 

Houve a manifestação dos representantes do poder público municipal e das associações 

comunitárias o interesse de participar do Território Rural do Sisal, que apesar de não ter a 

produção do sisal e nem um Sindicato de Trabalhadores Rurais na dinâmica da FATRES, 

afirmaram a sua relação direta com o município de Serrinha na utilização de praticamente todos 

os serviços e infraestrutura de sua população. Outro contexto é que o município de Lamarão 

fazia parte da Região Econômica do Nordeste da Bahia, junto com os outros municípios do 

Território do Sisal, conforme Figura 15. 
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Figura 15. Região Econômica Nordeste do Estado da Bahia, em 2002. 
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Figura 16. Delimitação Geográfica do Território Rural do Sisal - 2005-2013. 
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 A partir de 2005, o Território Rural do Sisal configura-se com a participação de 20 

municípios (Figura 16). Esta instituição foi formalizada com a integração das organizações da 

sociedade civil e do poder público municipal no CODES Sisal, conforme rege o seu Estatuto 

Social. 

 O CODES SISAL desde a sua criação funciona em uma infraestrutura integrada a 

FATRES, no município de Valente, com uma participação proativa do movimento sindical rural, 

não apenas na sua estrutura física e de delimitação, mas principalmente como um dos principais 

articuladores da dinâmica territorial e que esteve presente até o momento em todas as diretorias 

do Conselho Executivo do CODES SISAL. 

 Assim, o Território do Sisal foi constituído por 20 (vinte) municípios (Figura 16), 

inserido no semiárido baiano, caracterizado pela predominância de uma economia agrícola e 

por ter a maioria da sua população estabelecida na zona rural, com 333.149 habitantes na zona 

rural, o que representa 57,21% da população (IBGE, 2011).  

Observa-se que os índices de renda dos municípios que compõem o Território do Sisal 

são baixos, com uma grande parte da população, sobrevivendo de programas de transferências 

governamentais. Segundo o MDS (2005), a maior participação dos recursos federais em 

transferências de renda está nos municípios do Nordeste brasileiro. As principais fontes que 

advêm da transferência de recursos governamentais são da previdência social e dos programas 

sociais de assistência à família de baixa renda. Isso porque quando se observa o Quadro 6, o 

índice de indigência médio dos municípios que compõem o Território é de 50,83%. É um 

índice elevado, o que demonstra a vulnerabilidade da população que habita o Território Rural 

do Sisal. 

O índice de indigência médio em 50,83% pode ser analisado também pela distribuição 

de renda, em que milhares de pessoas sobrevivem com renda per capta inferior a um quarto do 

salário mínimo. Isso porque são restritas as possibilidades de geração de trabalho e renda na 

totalidade dos seus municípios, com predomínio da agricultura familiar como uma das 

principais atividades econômica. 

Quando se observa os municípios de Quijingue e de Monte Santo, que possuem o 

maior índice de indigência, respectivamente com 69,64% e 69,05%, as populações estão 

concentradas no meio rural, respectivamente em 76,58% e 83,10%, enquanto o município de 

Santa Luz que tem o menor índice de indigência com 38,18%, sua população rural é de 

apenas 38,55%. 
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Segundo o MDS (2005), os municípios pequenos concentram mais população em 

condição de pobreza e indigência do que os municípios médios e grandes. Quando tratado do 

tema de trabalho de crianças e de adolescentes ocupados em atividades não remuneradas, a 

região Nordeste tem o maior índice nacional que representavam o contingente de 56,5% de 

crianças e de adolescentes nesta situação no Brasil. 

 

Quadro 6. Municípios que integram o Território do Sisal, População total, urbana e rural e 

Índice de Indigência. 

 

Município 

População Índice de 

Indigência (%) Total Urbana Rural 

Araci 51.651 19.638 32.013 55,07 

Barrocas 14.191 5.695 8.496 s/d 

Biritinga 14.836 3.517 11.319 45,38 

Candeal 8.895 3.476 5.419 49.88 

Cansanção 32.908 11.021 21.887 66,49 

Conceição do Coité 62.040 36.278 25.762 46,57 

Ichu 5.255 3.365 1.890 47,12 

Itiuba 36.113 9.699 26.414 63,27 

Lamarão 9.560 2.085 7.475 43,33 

Monte Santo 52.338 8.845 43.493 69,05 

Nordestina 12.371 3.921 8.450 47,66 

Queimadas 24.602 12.492 12.110 50,94 

Quijingue 27.228 6.377 20.851 69,64 

Retirolândia 12.055 6.722 5.333 61,38 

Santaluz 33.838 20.795 13.043 38,18 

São Domingos 9.226 5.916 3.310 52,70 

Serrinha 76.762 47.188 29.574 44,50 

Teofilândia 21.482 6.692 14.790 55,13 

Tucano 52.418 21.958 30.460 54,34 

Valente 24.560 13.487 11.073 55,13 

TOTAL 582.329 249.167 333.182 50,83 

% 100,00 42,79 57,21 ///// 

Fonte: IBGE (2010) e PNUD (2000). 

 

No Quadro 6 pode-se observar que apesar dos limites da estrutura do meio rural, 

57,21% da população dos municípios do Território do Sisal ainda se encontram no meio rural, 

por conta da predominância de uma economia agrícola. Tem-se 582.329 pessoas que habitam 

o Território do Sisal, representando 4,15% da população do estado da Bahia.  

Segundo o IBGE (2011), tem-se 39,14% da população na faixa etária até 24 anos, e 

uma das criticas apresentadas é que não se existe políticas públicas estruturantes que garantam 

o futuro desta população jovem. Em parte se evidencia a situação precária da educação em 
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maior parte dos municípios, principalmente quando analisada as condições da educação 

pública, principalmente no contexto rural pelo seu caráter descontextualizado do ensino.  

Esse contexto contribui para a existência de fluxos migratórios de jovens e adultos 

para os centros urbanos, e essa população migra sem nenhum tipo de perspectiva em busca de 

oportunidades de vida. O êxodo rural é um fenômeno histórico da região nordeste para o 

Centro-Sul do país. Essa dinâmica é marcante no Território Rural do Sisal 

 

4.3.1. TRAJETÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE SISALEIRA 

 

O nome do Território “Sisal” é proveniente da planta do sisal (Agave Sisalana). O sisal é 

uma planta originária do México e da América Central, tendo sido introduzido na Bahia, em 

1903, encontrando na área geográfica da região econômica Nordeste do Estado, condições 

climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento (CPE, 1989). A palavra sisal vem, provavelmente, 

do nome do porto mexicano pelo qual se faz a exportação dessa fibra. Além do seu emprego na 

indústria de cerdas, a fibra é beneficiada para a produção de sacos, barbantes, fios, bolsas, 

tapetes, espanadores e, atualmente, na indústria automobilística, além de outras possibilidades.  

Segundo Seeman (2005), a toponímia de um lugar é proveniente de aspectos geográficos, 

flora e fauna dominantes que podem contribuir na interpretação da construção de identidades e 

de territorialidades na relação entre espaço e cultura no passado e no presente. Na análise do 

nome nas diferentes escalas – região e território – a partir “do Sisal” fica evidente a categoria 

biotoponímia da dominação da cultura do sisal nesta localidade. 

A origem do nome do Território Rural do Sisal foi mediante a Microrregião do Sisal da 

Bahia, instituída no final da década de 1980 junto com as Regiões Econômicas do Estado da 

Bahia. Reflete a importância da cultura do sisal, não só em termos de cultivo, mas 

principalmente na dinâmica econômica, cultural e social. A Região do Sisal da Bahia tinha a 

abrangência em 31 municípios baianos localizados nas Regiões Econômicas do Nordeste e 

Piemonte Diamantina, conforme Figura 17. 
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Figura 17. Municípios da Microrregião Sisaleira da Bahia - 2005. 

 

Fonte: APAEB (2006). 
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A microrregião Sisaleira situa-se no semiárido baiano e a importância da cultura do sisal 

está na geração de trabalho e emprego, na maioria das vezes em propriedades de produção 

familiar, e sua delimitação foi em decorrência da produção do sisal e sua relação na cadeia 

produtiva nos aspectos econômicos, sociais e culturais. Essa produção, entretanto, por muito 

tempo foi comercializada por estruturas intermediárias com problemas de estabelecimento de 

preço mínimo para a cultura do sisal. 

No contexto histórico, entre 1938 e 1946, o sisal experimentou uma fase de 

desenvolvimento gerando impacto em toda a região. Nesse período, o Governo Federal através 

do antigo IMIC (atual INCRA) instalou no município de Queimadas - BA um núcleo colonial 

voltado para o sisal, o que contribuiu para o aumento de sua produção. Os incentivos do Governo 

Federal no final da década de 1940 levaram a Bahia a figurar como primeiro produtor do Brasil. 

No final dos anos 1940, teve o início a exportação, sendo 96% da produção brasileira voltada 

para o mercado externo. 

Na dinâmica dessa região, verifica-se certo isolamento histórico como estratégia de 

domínio da classe oligárquica como forma de manter a estrutura desigual a partir de práticas 

assistencialistas e paternalistas exercidas pelas elites dominantes. A realidade contraditória da 

região se explicita em um grande paradoxo: por um lado, a estrutura socioeconômica desigual, 

provocadas historicamente pela concentração histórica de terra e de água, e de outro, um 

grande potencial de riquezas naturais da caatinga. 

A partir da década de 1970, surgem os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais que foram 

cooptados pela oligárquica local, como instrumento de dominação, sem expressão e 

vinculação da luta da classe trabalhadora. Bogo (2008) afirma que os sindicatos dos 

trabalhadores rurais constituídos neste período foram instrumentalizados sem uma identidade 

de classe para superar a tipologia criada pelo capitalismo de um tipo de trabalhador rural. 

É importante considerar a contribuição da Igreja Católica que fez surgir iniciativas de 

organização do campo nesta região, a partir da formação das Comunidades Eclesiais de Base 

– CEBs. Os agricultores familiares foram estimulados a refletir a sua realidade a partir de 

ações formativas desenvolvidas pelas CEBs. Destaca-se aqui o Movimento de Organização 

Comunitária – MOC que contribuiu na organização dos agricultores familiares, a partir da 

Pastoral Rural, em uma época que já se enfrentava o problema de comercialização dos 

produtos agrícolas, com a presença de intermediários que exploravam mediante o ditame dos 

preços, com destaque para o sisal. Esse tema foi uma estratégia para iniciar o processo de 

organização dos agricultores familiares com a criação das APAEBs
13

 – Associação dos 
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Pequenos Agricultores da Bahia, nos municípios de Valente, Serrinha, Araci, Ichú e Feira de 

Santana. A constituição da APAEB foi importante para o processo de mobilização para a 

organização da produção e, especificamente, em Valente foi decisivo para a valorização do 

sisal (Agave sisalana). 

Além das estruturas da APAEB, neste período foram retomados em dinâmicas 

distintas nos municípios, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais com o propósito de 

fortalecer a representação da classe trabalhadora do campo contra os processos de exploração 

históricos promovidos pelas oligarquias regionais. Essa retomada é marcada com a criação de 

um Polo Sindical a partir da Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região do Sisal 

– FATRES, com sede no município de Valente, em 1990. A FATRES representa uma rede de 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais que buscou fortalecer a luta a partir da integração de 

ações e de proposições em defesa e representação da classe trabalhadora rural. 

A criação do Polo Sindical, como rede dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais na 

perspectiva de autêntica representação da classe trabalhadora do campo, além da influência 

das ações formativas da Igreja Católica,  

foi impulsionada pelas brechas abertas pela Constituição de 1988, que 

eliminou a necessidade de se obter a “carta de reconhecimento” emitida pelo 

Ministério do Trabalho para se fundar um sindicato. Isso facilitou o 

desmembramento e a formação de sindicatos distintos, dividindo trabalhadores 

que antes pertenciam a uma mesma categoria profissional ou base territorial 

(GALVÃO, 1999, p. 159). 

 

Houve na própria estrutura sindical o surgimento de uma corrente combativa 

preocupada com a organização e a mobilização da classe trabalhadora rural, mediante as 

mazelas verificadas com a precariedade do trabalho do campo e das ações de acentuar as 

desigualdades estruturais existentes – representada aqui pela FATRES. 

 

 

 

___________________ 

13
 Em 1994, a APAEB modifica a sua estrutura regional com uma reformulação estatutária com a constituição de 

APAEBs de caráter municipal e independente. Formam, portanto, cinco estruturas independentes e municipais: 

Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente – APAEB Valente, APAEB Feira de Santana, 

APAEB Araci, APAEB – Serrinha e APAEB Ichú. 
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Neste período havia uma luta histórica devido a existência dos mutilados do sisal e do 

trabalho infantil na cadeia produtiva do sisal, que reivindicavam seus direitos previdenciários 

até então negados pelo Estado. Esta luta unificou uma boa parte dos municípios e possibilitou 

o conhecimento dos problemas estruturais da região, com repercussões internacionais
14

. 

Essas lutas contribuíram para a formação de estruturas da classe trabalhadora, a partir 

de sindicatos, associações, movimentos, na busca de romper a dinâmica das ações 

governamentais dirigidas para a elite oligárquica e de construção de práticas propositivas e de 

protagonismos para definir as prioridades para o desenvolvimento rural. 

Historicamente, as ações governamentais desta região foram construídas, 

predominantemente, no modelo da Teoria da Elite, como Bursztyn (1984) argumenta que o 

Estado representou um papel de mediação entre o capital e o trabalho para assegurar os 

compromissos de legitimidade da oligarquia hegemônica, qualificando em que o coronel 

tradicional passou a ser representado pelo funcionário como novo coronel de racionalidade 

econômica por meio de programas especiais de desenvolvimento de compromisso com o 

modo de produção capitalista e com a manutenção da ordem política com práticas clientelistas 

e assistencialistas. 

A luta dos movimentos foi de ruptura com a dinâmica autoritária e paternalista 

instituída pelos programas assistenciais na região de combate a seca. Essa luta possibilitou a 

organização de uma representação que buscou a legitimação de um espaço para tratar dos 

assuntos da própria classe trabalhadora, em que historicamente foi mediada pelo poder do 

coronel entre o Estado e o povo. Apesar da luta, não se pode considerar que houve rupturas, 

pois como Bursztyn (1984, p. 162) afirma do florescimento de um novo grupo, formado por 

funcionários governamentais, que “materializam o caráter assistencial e paternalista do Estado 

a nível local”, que ainda caracteriza a ação assistencial do Estado no nordeste, com a prática 

assistencialista. 

O tratamento para compor um espaço de representação na formulação e na execução 

de programas governamentais e de políticas públicas, pode-se observar que a delimitação do 

Território do Sisal teve influência direta da organização dos agricultores familiares, não só no 

contexto do sistema produtivo do sisal, mas principalmente com a organização sindical da 

FATRES, como um espaço de interlocução e de participação na governança, com proposta  de  

___________________ 

14
 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considerou o tema do trabalho infantil na região do sisal, 

assim como organizações da Europa defensoras de Direitos Humanos, como necessidade de resolução por parte 

do Estado brasileiro. 
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rupturas de mediação tanto por parte da elite oligárquica, como também de funcionários 

governamentais na implementação de ações de cima para baixo, em uma lógica de 

manutenção do sistema político autoritário e centralizador. 

A espacialização da microrregião Sisaleira em 31 municípios não tinha nenhum 

espaço formal de interação entre os mesmos e muito menos a garantia de participação da 

classe trabalhadora do campo. A FATRES, em 2003, atuava diretamente em 13 municípios da 

microrregião Sisaleira a partir dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com filiação a 

FETAG – BA - Federação dos Trabalhadores da Agricultura da Bahia, conforme Figura 18. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Itiúba, em 2003, estava 

integrado ao Pólo Sindical da Região de Senhor do Bonfim e os Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais dos municípios de Ichú e de Candeal faziam parte do Pólo Sindical da Região de Feira 

de Santana. Historicamente, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Teofilândia, Barrocas, 

Lamarão e Biritinga nunca foram integrados a nenhum Pólo Sindical, ainda com 

características de sindicatos com práticas assistenciais, sem atuação direta na luta por questões 

estruturais da classe trabalhadora rural. Galvão (1999) considera que o sindicalismo rural 

possui algum grau de dependência frente ao Estado, mas que algumas estruturas sindicais 

tiveram o predomínio de uma prática de subserviência ao Estado reduzida ao assistencialismo.  

A formação da FATRES, como organização de representação da classe trabalhadora 

influenciou diretamente a delimitação do Território Rural do Sisal. A Figura 19 pode-se 

observar que a abrangência da FATRES coincide com a delimitação espacial do próprio 

Território Rural do Sisal. 

 Este Pólo Sindical assumiu a discussão da representação da agricultura familiar, o que 

ocasionou a sua filiação a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Bahia 

FETRAF – BA. A discussão da integração da FETRAF e a desfiliação a FETAG surgiu a partir 

da base de representação dos trabalhadores em que sua maioria neste Território Rural era de 

agricultores familiares, e não de assalariados rurais, mas na sua base existem, atualmente, 

sindicatos filiados as duas federações. 
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Figura 18. Área de atuação da Fundação de Apoio aos Trabalhadores da Região Sisaleira - 

2003. 
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Figura 19. Área de atuação da Fundação de Apoio aos Trabalhadores da Região Sisaleira – 

2005 – 2013. 
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 Essas duas federações de trabalhadores da agricultura existem na base sindical dos vinte 

municípios do Território do Sisal, e o que importa nesta discussão não é a distinção entre as 

mesmas, mas é a influência determinante que o movimento sindical teve na formação do 

Território Rural do Sisal e da identidade de luta de classe sisaleira. Por um lado, esse contexto 

marca a possibilidade de apropriação de espaços da nova institucionalidade de participação dos 

sujeitos sociais do campo na construção de políticas públicas de desenvolvimento rural, como 

dinâmica de resistência e de construção de novas institucionalidades, e por outro, enfrentam as 

limitações instituídas das práticas da velha institucionalidade em uma região, tradicionalmente, 

ocupada pelas oligarquias tradicionais baianas. 

 Foi abordada aqui a experiência do Território do Sisal situado no semiárido baiano. Outra 

experiência é a do Território Rural do Litoral Sul que apesar de situar-se no Litoral e no bioma 

da mata atlântica, tem características de problemas estruturais e de formação da unidade de 

planejamento semelhante ao do Sisal.  

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL DO 

LITORAL SUL 

  

 Em novembro de 2003, foi constituído o Território Rural do Litoral Sul a partir da 

mobilização de sujeitos sociais como agricultores familiares, assentados de reforma agrária, 

pescadores artesanais, comunidades indígenas e quilombolas para a construção de um espaço 

de governança que tratasse das questões de desenvolvimento rural. Essa mobilização foi 

possível a partir da homologação pela SDT, com a presença marcante da articulação da 

FETAG – Bahia, para a construção do Território Rural do Litoral Sul. 

 O Território Rural do Litoral Sul foi instituído em 2003, é apresentada na Figura 20, e 

tem-se como matriz a própria região econômica do Litoral Sul
15

 com a presença de 39 

municípios. 

 

 

___________________ 

15
 Com exceção dos municípios de Dário Meira, Itajibá, Itagi, Aiquara, Jitaúna, Ipiaú, Barra do Rocha, Ubatã, 

Apuarema, Nova Ibiá, Itamari, Ibirapitanga, Gongogi e Ubatã que foram considerados como outra regionalização a 

partir do Rio de Contas. 
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Figura 20. Território Rural do Litoral Sul - 2003. 

 

Figura 21. Território Rural do Litoral Sul – 2005 - 2013. 
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 Percebe-se, portanto, que o Território Rural do Litoral Sul foi regionalizado a partir da 

influência da região econômica da cacauicultura, como também a presença marcante do 

bioma da Mata Atlântica, como “elementos de identidade capazes de gerar a coesão social 

necessária para que a governança e a organização sócioprodutiva sejam estabelecidas” 

(PTDS, 2010, p. 27). 

Após a primeira formação do Território Rural do Litoral Sul, a região denominada de 

Baixo Sul, a partir da formação de capital humano de outra natureza, e com distinções da 

chamada identidade de pertencimento, foi desmembrada em outro Território Rural 

denominado de Baixo Sul. E assim, a configuração do Território do Litoral Sul foi 

conformada em 26 municípios, conforme Figura 21. 

A conformação da regionalização em 26 municípios do Território do Litoral Sul foi 

desmembrada em chamados “subterritórios” como argumento que dentro desta regionalização 

existem outras espacialidades que integram o sentimento de identidade, como também uma 

forma de descentralizar a elaboração de planos de trabalho com reuniões, encontros e 

seminários, com o objetivo de organizar, difundir e sensibilizar para elaboração de 

ferramentas para o fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável 

(PTDS, 2010).  

 Essa subdivisão foi realizada, conforme Figura 22, em Subterritório Camacan (Pau-

Brasil, Camacan, Arataca, Jussari, Santa Luzia e Mascote); Subterritório Ilhéus (Maraú, 

Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Canavieiras, Una, Ubaitaba e Aurelino Leal); Subterritório Itabuna – 

núcleo I (Itabuna, Ibicaraí, Itapé, Itaju da Colônia, Floresta Azul, Barro Preto, São José da 

Vitória e Buerarema); e Subterritório Itabuna – núcleo II (Itajuípe, Coaraci, Almadina e 

Itapitanga). 
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Figura 22. Subdivisões do Território Rural do Litoral Sul – 2005 - 2013. 
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Se cada Sub-Território tem uma dinâmica própria, conforme relatado no PTDS (2010), 

talvez fosse recomendável para a dinâmica da política territorial o desmembramento do 

Território do Litoral Sul em quatro territórios rurais para sua operacionalização. Segundo 

Boiser (1996), a noção de território organizado não depende em nada da escala de tamanho, e 

que depende fundamentalmente da articulação dos sujeitos sociais, das instituições, da 

cultura, dos procedimentos, dos recursos e do entorno. 

Portanto, o tratamento da regionalização a partir dos 26 municípios com uma 

heterogeneidade de sujeitos sociais fica susceptível à conformação de zonas de conflitos 

acentuados, porque além das territorialidades de cada instituição pertencente ao CODETER, 

há o reconhecimento de quatro dinâmicas distintas entre o conjunto dos municípios. 

 No PTDS (2010) há uma discussão marcante sobre o desenvolvimento local como 

diretriz para as ações do Território Rural do Litoral Sul. Existe o reconhecimento de que a 

organização do Território Rural reside na concepção metodológica do desenvolvimento local  

não como fruto de um projeto único, da intervenção de um ator externo ou de 

um investimento pontual. O Desenvolvimento Local constitui um processo 

continuado de melhoria da qualidade de vida da população, criado, gerido e 

construído pelas gerações que ali vivem e moram. Atores externos, projetos 

temporários e investimentos pontuais podem apoiar, impulsionar e acelerar os 

processos de mudança. Mas essencialmente são as pessoas que habitam o 

território que promovem – ou não – o desenvolvimento local (PTDS, 2010, p. 

24). 

 

 A regionalização em Território Rural, portanto, se traduz no desenvolvimento local a 

partir da formação do capital social no âmbito do meio rural. Nesta perspectiva, com busca na 

formação de um espaço de governança, que potencialize o capital humano existente no 

Território do Litoral Sul, foi constituído o CODETER como Grupo Gestor. 

 O CODETER do Território do Litoral Sul foi constituído de um Grupo Gestor formado 

por instituições do poder público e da sociedade civil, principalmente de organizações dos 

sujeitos sociais do campo, como uma instância não formalizada, enquanto Fórum, que articula 

através de plenárias deliberativas de caráter paritárias e representativas das forças estratégias 

atuantes. Além do Grupo Gestor, existe um Grupo Gestor Executivo – GGE que tem a função de 

coordenar as ações do Grupo Gestor (Plenária), formada paritariamente entre instituições da 

sociedade civil e do poder público; como também um núcleo técnico e grupos de trabalho 

temáticos (educação e cultura, direito e desenvolvimento social, água e saneamento, 

infraestrutura e ações fundiárias, organização da produção e apoio a gestão territorial) e ainda 

as câmaras técnicas de educação, cultura, meio ambiente e Rede de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – ATER. 
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 O processo de organização de uma estrutura de governança capaz de planejar e 

promover ações articuladas em uma concepção coletiva vem no sentido de enfrentamento da 

cultura histórica construída na dinâmica da região, retratados com um nível de exclusão e de 

expulsão do meio rural marcantes. Segundo o Quadro 7, existe a concentração de renda em 

que a média de indigência dos municípios que compõem o Território do Litoral Sul é de 

44,03%. Os municípios com maior índice de indigência, Camacan, Mascote e Itabuna, 

respectivamente com 52,32%, 51,46% e 50,54%, são municípios, marcadamente, com sua 

população no meio urbano, respectivamente com 78,44%, 79,77% e 97,60%. 

 

Quadro 7. Municípios que integram o Território do Litoral Sul, População total, urbana e rural 

e Índice de Indigência. 

Município População Índice de 

Indigência (%) Total Urbana Rural 

Almadina 6357 5081 1276 38,89 

Arataca 10392 5588 4804 38,41 

Aurelino Leal 13595 11428 2167 43,39 

Barro Preto 6453 5295 1158 36,52 

Buerarema 18605 15275 3330 45,40 

Camacan 31472 24686 6786 52,32 

Canavieiras 32336 25905 6431 45,13 

Coaraci 20964 19129 1835 46,65 

Floresta Azul 10660 7342 3318 43,02 

Ibicaraí 24272 17885 6387 43,80 

Ilhéus 184236 155281 28955 42,29 

Itabuna 204667 199748 4919 50,54 

Itacaré 24318 13642 10676 43,39 

Itajuípe 21081 16838 4243 46,21 

Itapitanga 10207 7591 2616 41,48 

Itapé 10995 7179 3816 39,70 

Itajú do Colônia 7309 5858 1451 44,37 

Jussari 6474 4877 1597 40,86 

Maraú 19101 3560 15541 49,72 

Mascote 14640 11679 2961 51,46 

Pau-Brasil 10852 7382 3470 47,68 

Santa Luzia 13344 8070 5274 38,11 

São José da Vitória 5715 5163 552 43,54 

Ubaitaba 20691 17597 3094 44,75 

Una 24110 15030 9080 40,61 

Uruçuca 19837 15781 4056 46,46 

TOTAL 772.683 632.890 139.793 44,03 

% 100,00 81,91 18,09 ///// 
Fonte: IBGE (2010) e PNUD (2000). 

 A população do Território do Litoral Sul é de 772.683 habitantes, que corresponde a 

5,51% da população do estado da Bahia. Apesar de marcante a existência de sujeitos sociais do 
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campo, a população rural média do Território do Litoral Sul é de 18,09%, mas existe grande 

influência vinda do meio rural em suas características sociais, econômicas, culturais, de 

políticas públicas, dentre outras.  Esse dado pode ser explicado devido a interferência da crise 

da cultura do cacau que promoveu o êxodo rural. Os municípios de Maraú, Itacaré, Arataca, 

Floresta Azul, Pau-Brasil, Santa Luzia e Una possuem uma população rural ainda expressiva 

quando comparada com a dinâmica regional, devido ao processo de diversificação de culturas 

ocasionada pela crise, como também pela existência de assentamentos de reforma agrária, áreas 

de conservação e preservação ambiental e comunidades quilombolas e povos indígenas. 

 Outra discussão que cabe ao analisar os dados do Quadro 7 é o que propõe Veiga (2001) 

na sua obra Cidades Imaginárias, que procura demonstrar que o Brasil é menos urbano do que se 

calcula, com a preocupação em demonstrar que em considerar uma parcela do país como urbana 

cujas dinâmicas econômica, social, política e cultural são rurais, pode comprometer as ações de 

programas governamentais. Isso porque o autor chama atenção que o rural não pode ser 

identificado apenas como um setor fora do perímetro urbano ou muito menos a partir das 

atividades agropecuárias. Ou seja, o rural é uma concepção territorial e não setorial, e que 

enfrenta o preconceito de ser considerado local de atraso como também de um lugar com 

maximização de competitividade do agronegócio, em que, naturalmente, não há necessidade de 

um grande número de agricultores. 

 Esta dinâmica é percebida com expressão no Território do Litoral Sul, em que prevalece 

o contexto rural e da heterogeneidade dos sujeitos sociais do campo, composta por várias etnias, 

com destaque para as comunidades quilombolas e povos indígenas (Tupinambá de Olivença e 

Pataxó Hã-Hã-Hãe), como também o expressivo número de assentamentos de reforma agrária e 

de movimentos sociais do campo, que vivem em luta constante para a construção de espaços, de 

territórios de esperanças que proporcionem condições dignas de vida. 

 A influência dos povos indígenas pode ser constatada na maioria dos nomes dos 

municípios do Litoral Sul, na geotoponímia ou na biotoponímia de influência de animais e de 

aspectos físicos
16

 (SEEMANN, 2005).  

___________________ 

16
 Almadina – referente ao rio Almada; Arataca – nome em tupi-guarani referente a uma espécie de beija-flor ou uma 

armadilha de animais silvestres; Buerarema – nome em tupi-guarani referente a madeira fedida; Camacan – habitada 

pelos índios camacan; Coaraci – em tupi significa mãe deste dia, mãe do dia; Ibicaraí – em tupi significa Terra 

Sagrada; Itajuípe – em tupi significa pedra espinho; Itacaré – significa em tupi jacaré de pedra; Itapitanga – em tupi 

significa pedra vermelha; Ilhéus – relativo a ilha pequena; Itabuna – em tupi significa lugar escuro da pedra; Itapé – 

significa em tupi caminho de pedra; Canavieiras – relativo a cana-de-açúcar; Maraú – referente a aldeia de índios 

"Mayrahú"; Itajú do Colônia – situada à margem esquerda do Rio Colônia e Itajú significa em tupi pedra brilhante; 

Jussari – rio de Juçaras, uma espécie em tupi de palmeiras; Pau-Brasil – espécie arbórea que deu origem ao nome do 

país (Brasil); Uma – significa em tupi preto, uma referência a cor do rio da região; Uruçuca – significa em tupi águas 

escuras (IBGE, 2011). 
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 Esses nomes denotam a importância no contexto histórico-político da participação dos 

indígenas que contribuíram para a construção da identidade do Litoral Sul, a partir das riquezas 

naturais do bioma da Mata Atlântica. Esses povos ainda persistem, em pleno século XXI, na luta 

para garantia de condições de reprodução e de produção de vida.  

 

4.4.1. TRAJETÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO LITORAL SUL 

 

 A história da região se confunde com o nascimento e o desenvolvimento da cacauiltura, 

atividade hegemônica que impulsionou os setores secundários e terciários, nos ramos de 

expressão regional, como também do extrativismo vegetal e a pesca na geração de trabalho e 

renda (BAIARDI e TEIXEIRA, 2010). 

 A região tem predominância do bioma da Mata Atlântica, e em 1945, apresentava 85% 

da cobertura vegetal por um sistema de produção de cacau denominado de cabruca, que se refere 

a um sistema de cultivo sombreadas por espécies arbóreas da Mata Atlântica (MENDONÇA, 

1993). 

 Historicamente, a Região Econômica do Litoral Sul da Bahia tinha na sua regionalização 

a presença de 53 municípios e como principal atividade a cacauicultura, conforme a Figura 23. 

 Pode ser constatada na região a existência de capital humano formado por sujeitos sociais 

da agricultura familiar, de assentados da reforma agrária, de pescadores, comunidades 

quilombolas e povos indígenas. Esses sujeitos sociais são ao mesmo tempo sujeitos do passado e 

do presente da região, marcada historicamente pela relação verticalizada instituída pela 

oligarquia dos coronéis do cacau que detinham grandes extensões de terra e promoviam a 

monocultura para a exportação. Apesar da produção cacaueira não tenha utilizado mão de obra 

escrava, se desenvolveu em uma região onde a escravatura e o colonialismo predominou em 

tempos anteriores no sistema de produção da cana-de-açúcar. A produção de cacau se inicia em 

meados do século XVIII, como alternativa à cana-de-açúcar que atravessou uma grave e 

definitiva crise (WILLUMSEN, M. J. e DUTT, 1991; SERRA e MARINHO, 2007). 

 Serra e Marinho (2007) analisaram as razões pelas quais a região cacaueira de base de 

exportação que foi determinante para o crescimento econômico regional, não foi capaz de 

promover a endogeneização dos seus resultados para o desenvolvimento regional no longo prazo, 

principalmente no período de 1960-1980, considerado como último ciclo virtuoso da 

cacauicultura. 
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Figura 23. Região Econômica Litoral Sul do Estado da Bahia, em 2002. 

 

Fonte: SEI (2002). 
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 A configuração da região cacaueira é o que Boiser (1996) argumenta que neste período 

prevalecia à crescente exogeneidade do crescimento econômico regional, em uma dinâmica de 

cima para baixo, em que as regiões assumiam apenas divisões geográficas, sem a participação de 

grupos sociais com história e expressão política. Portanto, as estratégias de desenvolvimento 

praticadas foram limitadas ao planejamento centralizado e autoritário, de caráter economicista e 

setorializado. 

 Portanto, o desenvolvimento de uma região difere do simples crescimento econômico, e 

essa dinâmica foi vivenciada na região cacaueira. Ou seja, para internalizar regionalmente o 

próprio crescimento, as práticas endogeneistas possibilitam a inclusão social e a distribuição de 

seus resultados. É o que Boiser (1996) afirma que o desenvolvimento precisa ser construído a 

partir da interseção de configuração territorial e gestão regional, com ruptura de sua relação de 

dominação/ dependência. O autor ainda trata que tais relações derivam de um controle 

assimétrico do poder político e romper a relação de dominação supõe acumular poder político 

por meio de uma gestão de negociação e de uma animação social calcada em sinergia e 

informação. 

 No período foi criada a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC 

que desempenhou um papel importante de mediação entre o Governo Federal e a elite 

oligárquica da cacauicultura, visto que a região Sul da Bahia não competia pelos recursos 

federais com outras regiões em que não se tinha influência de órgãos federais como a SUDENE 

e o Banco do Nordeste. Willumsen e Dutt (1991) afirmam que apesar dos seus méritos, a 

CEPLAC acabou sendo capturada pela elite oligárquica local. Portanto, a CEPLAC assumiu na 

região como principal órgão federal 

que era uma espécie de SUDENE em escala reduzida e cujo orçamento era 

maior do que a grande maioria dos estados nordestinos, o que mostra 

inequivocamente tanto a sua tremenda importância para a região cacaueira, 

quanto a independência financeira e o poder de decisão irrestrita desta última. 

O problema do financiamento regional foi definitivamente resolvido em 1961 

com a criação do Fundo do Cacau, o qual era constituído de uma cota de 

contribuição cambial incidente sobre o produto (SERRA e MARINHO, 2007, 

p. 32). 

 

 A CEPLAC é um órgão federal de autonomia administrativa e financeira que 

promovia a pesquisa, a assistência técnica e o crédito para os produtores de cacau da região do 

Sul da Bahia (BAIARDI, 1984). Entretanto, os impactos econômicos da cultura cacau 

para a região não foram suficientes para proporcionar o desenvolvimento regional, e uma das 

explicações reside nas condições sociais e institucionais abordadas por Boiser (1996) que 
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distingue as variáveis exógenas e endógenas como condição para a promoção do 

desenvolvimento.  

 Entre os fatores econômicos pode-se observar que na região persiste a grande 

desigualdade na distribuição de renda, e que os benefícios gerados pela cultura do cacau não 

foram convertidos em benefícios sociais como educação, saúde, habitação, entre outros. A 

dinâmica foi voltada para a monocultura, com pouco direcionamento para a diversificação, 

mesmo considerando a realidade de uma região com potencial do bioma da Mata Atlântica, a 

medida que a região Sul da Bahia detinha mais de 95% da produção de cacau do Brasil 

(SERRA e MARTINS, 2007). 

 Além dos fatores econômicos, é importante considerar que, historicamente, esta região 

teve sua estrutura fundiária concentrada, cujo comportamento da elite cacaueira era de confronto 

com a elite do Recôncavo da Bahia que detinha o poder político a partir da cana-de-açúcar, mas 

que o seu comportamento de poder econômico e político na região foram considerados como 

causa de todos os males dos índices de desenvolvimento para a região do Sul da Bahia.  

 Willumsen e  Dutt (1991), nos estudos sobre a compreensão do processo de crescimento 

econômico, relacionado ao desequilíbrio regional, analisam comparativamente a oligarquia 

cacaueira e a cafeicultora, e destacam a ausência de espírito empresarial do cacauicultor baiano,  

junto com o esbanjamento com propósito especulativo, com o aumento da concentração de 

riquezas.  

 A existência da subordinação de unidades familiares na dinâmica da unidade capitalista, 

Baiardi (1984) considerou que essa intermediação incrementou a renda das unidades capitalistas 

com a institucionalização da subordinação das unidades familiares ao capital agrário. As 

unidades familiares não tinham acesso ao sistema oficial de crédito e as unidades capitalistas 

financiavam com altas taxas de juros de forma especulativa, ocasionando diferenças na estrutura 

social da economia regional do Sul da Bahia. 

 A existência de duas dinâmicas na região do Sul da Bahia, por um lado, marcada pela 

oligarquia cacaueira, e por outro, pelas unidades familiares subordinadas ao capital agrário, 

contribuiu para a formação de distintos sujeitos sociais, em que 

o fazendeiro e o trabalhador rural, componentes primeiros do ímpeto regional, 

detêm os seus traços culturais básicos e constituem-se nas matrizes do perfil 

regional. A ambição, a busca do ter, a sede pelo poder e a individualidade são 

marcas características da região. Embora as controvérsias em relação ao perfil 

do produtor de cacau persistam e ainda estejam longe de acabar, o perfil do 

cacauicultor não é único. Muito ao contrário, ele é bastante variado na medida 

em que engloba um universo diversificado de produtores, tendo este maior ou 

menor grau de tradição, maior ou menor capacidade de identificação com a 
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região e mesmo sendo eles verdadeiramente produtores ou não 

(WILLUMSEN e DUTT, 1991, p. 35-36). 

 

 A raiz de uma identidade construída e intensificada no modo de produção capitalista na 

região do Sul da Bahia submeteu a classe trabalhadora do campo aos processos de expropriação 

e de exploração. É também uma região que compreende uma das maiores áreas de 

remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, com presença de unidades de preservação e 

conservação ambiental. A ameaça ao bioma da Mata Atlântica inicia, em 1993, com uma crise da 

cacauicultura devido a uma doença ocasionada por um fungo Crinipellis perniciosa, conhecida 

como vassoura de bruxa, que propiciou o desenvolvimento da pecuária com a inclusão de 

pastagens. 

 No caso da crise da cacauicultura por se tratar de uma planta umbrófila que necessita de 

sombreamento para garantir sua produção, e o bioma da Mata Atlântica é o lugar ideal para o seu 

desenvolvimento, foi ocasionada uma devastação para substituição, principalmente por pastagens 

e outras culturas, como banana, café, etc., como também sistemas agroflorestais com seringueira, 

pupunha, dendê, piaçava, entre outros (PTDRS, 2005). 

 É uma região com potencialidades ambientais, mas segundo o PTDS (2010, p. 31), a 

predominância da monocultura do cacau não promoveu uma economia estável e com uma 

sociedade desenvolvida a partir da distribuição de riquezas e após a crise da cacauicultura,  

trata-se de uma região descapitalizada, com matriz produtiva frágil e simples, 

praticamente centrada em um produto que é todo controlado e voltado para o 

comércio exterior. Apresenta grande dificuldade de geração de oportunidades 

de negócios, de emprego e renda. Os investimentos acenados para ela são 

reflexos de incentivos decorrentes da guerra fiscal entre os estados brasileiros, 

no propósito de atrai-los. Esta situação regional é agravada, e torna-se mais 

dramática quando se associa o contexto de globalização... trata-se de uma 

dinâmica comandada pelo mercado, mais poderoso que qualquer economia ou 

país tomado individualmente. Neste cenário o mercado aponta para a 

concentração de poder e de renda, dada a dimensão tecnológica desse novo 

ciclo econômico. Mesmo com a mudança radical das bases produtivas 

econômicas do território, a agricultura familiar se sedimenta como um dos 

principais aspectos norteadores das políticas de desenvolvimento sustentável, 

característica mais marcante da identidade deste território. 

 

 Pode-se constatar que a realidade do Território Rural do Litoral Sul apesar de suas 

particularidades na dinâmica da Mata Atlântica e de ocupação urbana apresenta semelhanças de 

problemas estruturais com o Território Rural do Sisal. Outro aspecto que chama atenção é que 

em ambos os casos existe uma cultura econômica que identifica os territórios, seja pelo sisal ou 

pelo cacau, que demonstra as características agrárias de produção voltada para o mercado 
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externo, muitas vezes em propriedades de modo de produção familiar submetido à lógica e à 

expropriação do capital. 

 Essas realidades marcadas por uma velha institucionalidade na política de 

desenvolvimento rural se defrontam a partir de 2003 com uma nova espacialidade que traduz 

uma nova institucionalidade de exercício de participação dos sujeitos sociais do campo nas 

estruturas de governança. Nas duas experiências estudadas, como na própria dinâmica do estado 

da Bahia, houve a presença marcante das organizações não governamentais, sindicais e sociais 

na construção desta política e, inclusive, no delineamento das prioridades para o Governo 

Federal. 

 Neste contexto, as forças sociais representadas pelas instituições vinculadas aos 

movimentos do campo determinaram a constituição dos territórios rurais prioritários e que, 

paradoxalmente, são as regiões mais empobrecidas com vínculo direto com os agricultores 

familiares resilientes aos processos históricos. O enfrentamento reside ainda na perpetuação das 

velhas institucionalides vinculadas às estruturas administrativas governamentais e às práticas de 

centralização e de setorialização das políticas públicas de desenvolvimento rural. 

Essa afirmação pode ser constatada nos indicadores de desenvolvimento sustentável e de 

identidade territorial das duas experiências analisadas. De maneira geral, os resultados 

encontrados com os índices avaliados aparecem na mesma dinâmica do Território Rural do Sisal 

e do Litoral Sul, conforme discussão a seguir. 

 

4.5. ANÁLISE DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS 

TERRITÓRIOS RURAIS 

 

O Índice de Desenvolvimento Sustentável – IDS foi elaborado com o objetivo de 

considerar a multidimensionalidade do desenvolvimento a partir das dimensões social, 

ambiental, econômica, cultural e político-institucional, com medição destas informações de 

forma metodológica que possibilite a realização de avaliações e de análises comparativas dos 

níveis entre os territórios rurais (SDT, 2011a). 

A partir destas discussões, a SDT (2011a) utilizou a ferramenta metodológica construída 

pelo Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola - IICA para análise e verificação dos 

processos de desenvolvimento sustentável em alguns países da America Latina. Essa 

metodologia foi utilizada para calcular o IDS dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul. 

Para composição do IDS, foram levados em consideração os seguintes critérios: 
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a) Indicadores Sociais: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH longevidade; IDH 

Educação; número de leitos (total por 1000 habitantes); número de homicídios 

(numero por cem mil habitantes); % Famílias atendidas por transferência do Programa 

Bolsa Família; taxa de urbanização; densidade demográfica; e terceira idade 

(população com mais de 60 anos); 

b) Indicadores Político-Institucionais: Participação eleitoral (comparecimento nas 

eleições); conselhos (número médio de Conselhos Municipais - (media ponderada dos 

municípios); participação social nos Conselhos Territoriais (razão entre o número de 

participantes de instituições governamentais e o número de participantes da sociedade 

civil); e transferências intergovernamentais da União (razão entre a soma das 

transferências da União e a soma das receitas totais); 

c) Indicadores Econômicos: IDH Renda; Gini Renda; participação da agricultura no 

rendimento agrícola; agricultura familiar; e exportações; 

d) Indicadores Ambientais: áreas de matas e florestas; áreas utilizadas; e áreas de 

unidades de conservação; e 

e) Indicadores Culturais: Índice de Gestão Municipal em cultura; Índice de 

fortalecimento institucional; Índice de infraestrutura e recursos humanos; Índice de 

ação cultural. 

 

O IDS foi calculado a partir dos indicadores sociais, político-institucionais, 

econômicos, ambientais e culturais, em que há variação entre 0 (zero) e 1 (um), sendo o valor 

1 (um) a melhor situação alcançada de desempenho de desenvolvimento e sustentabilidade e, 

ao tender a 0 (zero), representa a pior situação dos territórios rurais (SDT, 2011a). Este 

cálculo permite a caracterização e análise das situações dos territórios rurais do Brasil para a 

implantação de políticas públicas de desenvolvimento territorial. 

Esse índice foi construído a partir da abordagem de Sachs (2004), quando considera que 

o desenvolvimento necessita de reconceituação para a integração de direitos humanos, da ética e 

da sustentabilidade ambiental, com a determinação de  pilares do desenvolvimento que foram 

adotados para a construção do IDS. 

Os direitos humanos e a ética para o desenvolvimento são tratados por Sen (1999), 

quando argumenta em favor de aproximação da economia da ética, com a consideração aos 

aspectos políticos, em uma perspectiva de distinção entre o desenvolvimento e o crescimento 

econômico. Kliksberg (2001) problematiza a possibilidade de planejar políticas econômicas e de 
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determinar prioridades, sem discutir os valores éticos que deveriam nortear a democracia e o 

desenvolvimento, em que problemas econômicos e sociais de muitas regiões são de caráter 

profundamente ético. 

Segundo Sachs (2004), o crescimento econômico é uma condição necessária, mas não 

suficiente para a promoção do desenvolvimento, em que se deve considerar uma vida melhor e 

mais feliz para a população em geral, e não apenas para uma minoria.  Isso requer a 

garantia dos direitos humanos que 

em vez de maximizar o crescimento do PIB, o objetivo maior se torna promover 

a igualdade e maximizar a vantagem daqueles que vivem nas piores condições, 

de forma a reduzir a pobreza, fenômeno vergonhoso, porquanto desnecessário, 

no nosso mundo de abundância (SACHS, 2004, p. 14). 

 

A abordagem do desenvolvimento com a integração da dimensão ambiental tem 

gerado debates com diversos autores que consideram como ilusão de definir um 

desenvolvimento sustentável sem tratar das questões estruturais do modo de produção 

capitalista. Este dilema é abordado por Veiga (2005) quando afirma que a adjetivação 

sustentável é redundante no tratamento do desenvolvimento, mas se faz necessário para 

diferenciação da abordagem tradicional de considerá-lo como sinônimo de crescimento 

econômico. 

Segundo a SDT (2005a, p.5), o 

desenvolvimento sustentável deve contemplar medidas que objetivem a 

melhoria contínua da qualidade de vida do conjunto da população do 

território, não apenas de parte dela. Portanto, é indispensável que haja uma 

forte articulação de políticas públicas entre si, nos diversos níveis de governo, 

com as iniciativas da sociedade, do setor privado dos diversos ramos de 

atividades. Portanto, o desenvolvimento territorial tem de superar o 

crescimento segmentado e intermitente, a falta de oportunidades e de 

capacidades, superar as barreiras sociais e políticas, harmonizar-se com a 

cultura e promover o crescimento econômico endógeno, para poder valorizar 

os recursos, as pessoas e os produtos do território. É necessário que se façam 

acordos, concessões, parcerias, que o capital social agregue vantagens 

competitivas aos territórios, facilitando alianças, sociedades, cooperação e 

confiança. 

 

 

O IDS, portanto, na concepção da SDT é um instrumento de avaliação das condições 

dos Territórios Rurais como possibilidade de compreender as limitações e as fortalezas de 

cada local. A Tabela 5 apresenta o IDS dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul, em 

2011. 
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Tabela 5. Resultados do Índice de Desenvolvimento Sustentável – IDS dos Territórios Rurais 

do Sisal e do Litoral Sul. 

IDS – Dimensões Sisal Litoral Sul Classificação 

Político-institucional 0,488 0,559 Nível instável 

Cultural 0,425 0,587 Nível instável 

Social 0,435 0,480 Nível instável 

Econômico 0,185 0,186 Alta possibilidade de colapso 

Ambiental 0,506 0,353 Nível instável/ Nível crítico 

Demográfico 0,400 0,516 Nível instável 

Média Geral 0,362 0,382 Nível Crítico 

Fonte: SGE (2011). 

 

O Índice de Desenvolvimento Sustentável – IDS nos Territórios Rurais do Sisal e do 

Litoral Sul estão na mesma condição: nível crítico. Não existe diferença quando comparadas as 

dimensões político-institucional, cultural, social e demográfico entre os dois territórios rurais: 

níveis instáveis. A mesma dinâmica do aspecto econômico que chama atenção pelo resultado: 

alta possibilidade de colapso. Apesar da distinção entre os dois territórios quando tratada dos 

biomas naturais, verifica-se que os seus problemas estruturais são da mesma razão/ordem. 

Esses índices podem ser analisados na discussão de superação do atraso de uma região-

problema, seja pela crise provocada pelas estiagens ou pelas doenças nas plantas que se traveste 

de linguagem técnica neutra e apolítica nas ações governamentais (OLIVEIRA, 1981).  

Bursztyn (1984) afirma que a estratégia adotada pelo Estado, historicamente, reforça a 

oligarquia, a partir de diversas formas de subsídios passadas pelos órgãos governamentais. A 

estratégia excludente deu origem ao sistema paternalista materializado em subsídios para a 

modernização da agricultura, sem, entretanto, a modificação excludente de acesso a terra e a 

água. 

Muitas intervenções com programas de desenvolvimento tiveram vinculação ao uso 

racional e seus impactos historicamente foram consideradas de forma residual. Boiser (1996) vai 

argumentar que a cultura do desenvolvimento se manifesta em alguns lugares com predomínio 

de uma cultura competitiva e individualista, capaz de gerar crescimento, mas sem capacidade de 

gerar desenvolvimento.  

No caso dos locais analisados, tanto o Sisal como o Litoral Sul existe a  cultura 

construída, historicamente, por elites oligárquicas, seja no bioma da caatinga ou no bioma da 

Mata Atlântica, com práticas de capturar os órgãos governamentais para formulação de 

programas para manutenção de uma ordem de exclusão social, em que o meio ambiente sempre 

foi considerado como um artefato de objeto para concentração de riquezas na lógica do capital. 
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Sunkel (2001) quando aborda sobre os desafios do desenvolvimento sustentável, 

considera o problema ambiental não apenas na visão da degradação do meio ambiente, mas a 

possibilidade de colapso do ecossistema, não só para o desenvolvimento, mas da própria 

sobrevivência da localidade, da região do país. 

Quando tratada da dimensão ambiental no IDS, observou-se diferença nas faixas: o 

Território Rural do Sisal fica localizado no ecossistema ambiental da Caatinga, apresentou nível 

instável, enquanto o Litoral Sul está localizado no ecossistema ambiental da floresta de 

predomínio da Mata Atlântica e apresentou nível crítico.  

Apesar de considerar que, independente dos biomas, a forma predominante na relação 

com a natureza foi de exploração e de degradação, formulado sob orientação do produtivismo. 

Especificamente no Litoral Sul, pode-se explicar esse menor índice ambiental, por um lado, na 

própria dinâmica de povoamento do Estado da Bahia por se concentrar, historicamente, no 

litoral, e por outro, a crise do cacau das últimas décadas que provocou à implantação de outras 

lavouras e de pastagens. A cultura do cacau tem o sistema produtivo associado à floresta da Mata 

Atlântica pela necessidade de sombreamento para o seu desenvolvimento. O PTDRS (2005, p. 

31) abordou que no sistema adotado 

a cultura do cacau que, por se tratar de um planta umbrófila, necessita de 

sombreamento para garantir a sua produção e por isso foi e é cultivada num 

sistema conhecido como cacau-cabruca, ou seja, plantações de cacau 

sombreadas por espécies arbóreas nativas da mata atlântica, fato o qual de 

certa forma proporcionou a conservação ambiental nesses locais. 

 

Devido às fases de ascensão e queda da cacauicultura a partir da década de 1990, a 

região vive, recentemente, uma crise com danos nos campos econômico, social e ambiental. 

Especificamente no contexto ambiental, o PTDRS (2005, p. 32) apresentou como principais 

problemas, o aterramento dos manguezais para a construção civil na dinâmica de 

povoamento; nascentes descuidadas e desprotegidas, bem como o desmatamento das matas 

ciliares e desrespeito à reserva legal; deposição de resíduos sólidos; práticas de queimadas; e 

o crescimento de áreas de pastagens em detrimento as áreas de Mata Atlântica, 

“principalmente devido a crise do cacau, que propiciou a diversificação de culturas e, 

consequentemente, um aumento no desmatamento para a substituição por pastagens”. 

De uma maneira geral, na análise do IDS para a implantação de políticas públicas de 

desenvolvimento territorial, os dois territórios rurais em questão apresentaram problemas 

estruturais, principalmente nos aspectos econômicos em decorrência de fatores de concepção 

política e ideológica da trajetória de modelos de desenvolvimento centralizador e 

concentrador das riquezas.  
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De um lado, o Território do Sisal, localizado em uma região histórica da oligarquia do 

semiárido; e do outro, o Território do Litoral Sul, localizado no bioma da Mata Atlântica com 

a centralização pela oligarquia cacaueira; ambas com trajetórias distintas, mas semelhantes na 

dinâmica das políticas públicas como atributos do modo de produção capitalista voltada por 

um contínuo processo de crescimento de uma pequena parcela de privilegiados de coronéis. 

De forma geral, apesar do expressivo potencial humano e econômico dos dois territórios 

rurais, a população, em sua maioria, está na condição de pobreza e de vulnerabilidade social e 

econômica, conforme visto anteriormente. Esta realidade pode ser analisada a partir dos 

modelos de desenvolvimento e da estrutura de Estado que proporcionaram o resultado de alta 

possibilidade de colapso no aspecto econômico dos dois territórios.  

É importante considerar que a política de desenvolvimento territorial a partir dos dados 

acessados, com apenas oito anos de implementação (2003 – 2011) não seria possível 

efetivamente transformar o quadro de insustentabilidade do desenvolvimento marcado nos 

Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul.  

A questão levantada é como realizar esta modificação com referência aos índices 

relacionados, em que as questões estruturais estão intimamente ligadas a dinâmica ideológica 

materializada no modo de produção capitalista e como superar esta lógica para não cair nas 

políticas públicas e nas ações governamentais do mudar para manter. 

 

4.6. ANÁLISE DA IDENTIDADE TERRITORIAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS 

 

A abordagem territorial do desenvolvimento tem como pressuposto a identidade de um 

lugar, com a construção de um sujeito coletivo a partir da dinâmica do pertencimento.  

Foi trabalhada a identidade territorial a partir de fatores de percepção que influenciam 

a dinâmica do desenvolvimento territorial rural: delimitação territorial; gestão territorial em 

termos de participação das organizações; planejamento estratégico (visão de futuro, metas, 

objetivos e diagnóstico); construção da história do território; e resolução de conflitos (SDT, 

2011b). 

Foi possível a elaboração de tipologias de territórios rurais que orientam suas ações 

com relação ao desenvolvimento rural a partir de fatores apresentados pela SDT (2011b): 

a) Ambiental: atributos dos recursos naturais, áreas de proteção, patrimônio natural e 

problemas ambientais nos aspectos do desenvolvimento territorial; 

b) Agricultura Familiar: influência das condições de desenvolvimento; 
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c) Economia: indica o efeito dos processos produtivos e da estrutura econômica local;  

d) Pobreza: impacto da marginalidade, exclusão social, desigualdade e precariedades 

econômicas;  

e) Etnia: interferência em crenças e perfis étnicos;  

f) Colonização: processo de ocupação territorial; e 

g) Político: processos políticos nos aspectos chaves do desenvolvimento territorial. 

 

Cada indicador de identidade tem a variação entre 0 (zero) e 1 (um), sendo o valor 1 

(um) indica maior influência da identidade nos aspectos estratégicos do desenvolvimento do 

território rural e, ao tender a 0 (zero), representa menor influência da identidade (SDT, 

2011b). Este cálculo permite a caracterização e análise das situações dos territórios rurais do 

Brasil para a implantação de políticas públicas de desenvolvimento territorial. 

As identidades são fontes importantes de significados do que papéis, por causa do 

processo de autoconstrução e individuação que os envolvem. Segundo a SDT (2011b, p.2) 

a identidade de uma população, ou grupo cultural, são as características e os 

traços distintos que possibilitam que os indivíduos que fazem parte de uma 

população específica, reconheçam-se mutuamente, assim como se diferenciem 

de outras populações ou grupos. A expressão do grupo, a ação social e coletiva 

frente a outros grupos, é a manifestação da identidade. Construída a partir de 

efeitos da história, geografia, biologia, organizações econômicas e políticas, 

religião, a identidade manifesta-se pelas influências presentes no espaço 

ocupado pela população, que processam e reorganizam seus significados em 

função de seus valores, tendências sociais e culturais. 

 

 

Bourdieu (2001) na sua obra O poder simbólico, trata das lutas pela identidade em 

que existe a imposição de percepções e de categorias de percepção, onde o lugar 

representa a luta permanente para definir a realidade – são as lutas pelo conhecimento e 

reconhecimento. 

Segundo Oliveira et al (2011), para analisar a identidade como fator de coesão do 

território rural, buscou-se através de elementos endógenos a verificação de aspectos que 

aglutinam o território e o que determinam o seu espaço. Aqui o território é considerado como 

dimensão política do espaço, como unidade de gestão política que o distingue e o 

institucionaliza.  

Assim o contexto de identidade, apresentado pela SDT (2011b), relaciona-se as 

origens, os modos de ocupação do espaço e o contexto social construído, como elemento 

aglutinador de pertencimento. Para a construção de indicadores de identidade territorial, a 
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proposta foi de buscar fatores que caracterizam um território rural: ambiental, agricultura 

familiar, economia, pobreza, etnia, colonização e político. 

Para a SDT (2005c), o sentimento de apropriação do território passa pelo espaço de 

identidade e de gestão, voltado para a construção de uma estrutura organizacional que 

possibilite no território combinar 

a proximidade social, que favorece a solidariedade e a cooperação, com a 

diversidade de atores sociais, melhorando a articulação dos serviços públicos, 

organizando melhor o acesso ao mercado interno, chegando até ao 

compartilhamento de uma identidade cultural, que fornece uma sólida base 

para a coesão social e territorial, verdadeiros alicerces do capital social (SDT, 

2005a). 

 

Nos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul o elemento de aglutinação foi à 

identidade da Agricultura Familiar, conforme Tabela 6. Segundo SDT (2011f), este elemento 

foi ratificado quando apresentado, respectivamente aos CODETER, com o conjunto de 

sujeitos sociais que participam deste espaço. Isso pode ser observado na própria composição 

dos CODETER que foi em decorrência das instituições vinculadas à agricultura familiar. 

 

Tabela 6. Resultados do Índice de Identidade Territorial dos Territórios Rurais do Sisal e do 

Litoral Sul. 

Categorias Sisal Litoral Sul Classificação 

Ambiente 0,766 0,789 Médio alto 

Agricultura familiar 0,851 0,826 Alto 

Economia 0,802 0,765 Alto/ Médio alto 

Pobreza 0,780 0,755 Médio alto 

Etnia 0,423 0,712 Médio/ Médio alto 

Colonização 0,506 0,656 Médio/ Médio alto 

Político 0,824 0,754 Alto/ Médio alto 

Fonte: SGE (2011). 

 

No Território Rural do Sisal, além do elemento da agricultura familiar, os aspectos 

econômicos e políticos também foram altos como elementos aglutinadores da identidade 

territorial. Esses elementos referem-se, segundo os representantes do CODETER, a importância 

da economia da própria agricultura familiar no Território, com destaque para a cultura do sisal, 

como também dos aspectos de luta institucional das organizações do movimento sindical e social 

na construção de espaços de participação na garantia de direitos humanos e sociais. Isso porque 

na região do semiárido, as condições sócio-econômicas da população são das piores, em que 

impera a exclusão provocada pelo processo de modernização agrícola, principalmente do 

segmento rural, e particularmente da agricultura familiar, como também a sua total 
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vulnerabilidade às crises, especialmente aos fenômenos climáticos das secas e a dinâmica das 

oligarquias agrárias. O PTDRS (2008, p. 21) considera que  

os historiadores apontam que a Região do Sisal é marcada também pelo 

mesmo tipo de expansão político-econômica da região semi-árida e do 

conjunto do nordeste: dos tempos coloniais herda-se a cultura latifundista, o 

assistencialismo e paternalismo com suas configurações diversas, e uma forte 

visão mítico-religiosa de mundo, reforçada, já em épocas mais recentes 

(período da República Velha), pelo coronelismo que constrói todo o arcabouço 

político para sua consolidação, sustentado pelo medo e pelas incertezas da 

população, resultando num sistema oligárquico poderoso cuja reminiscência 

perdura até os dias atuais. Imprime-se, nas mentes dos sertanejos, toda uma 

concepção fatalista, levando-os a atribuir a Deus as responsabilidades pelas 

desigualdades e pela exclusão social; se há perda de colheitas, é fruto da 

vontade de Deus; se vem a seca, é castigo de Deus. E isso acabou sendo aceito 

e legitimado pela população até os dias atuais. Na virada do período imperial 

para a República as populações do semi-árido não recebem as atenções dos 

governos iniciais, vindo somente pós-1930 ascender em importância 

econômica, sobretudo pela prática da pecuária de corte e mais tarde com a 

extração da fibra do caroá e do sisal. A história da região confunde-se, como 

noutras, com a produção econômica e as relações sociais. Essa base 

relacionou-se de forma significativa com a herança portuguesa e indígena para 

formar a visão de mundo própria do sertanejo. Em certo sentido as 

manifestações culturais da região moldam a história social de suas populações. 

Atualmente não se busca apenas identificar os governantes e seus atos 

políticos, mas também a ciência histórica, na tentativa de aproximar-se mais 

da realidade dos fatos; busca-se compreender o processo histórico como uma 

construção social, identificando e reconhecendo o papel exercido pelos 

sujeitos coletivos das classes trabalhadoras. 
 

No Território Rural do Litoral Sul, segundo SDT (2011f), a identidade territorial está 

relacionada diretamente a economia do cacau e da agricultura familiar no histórico de ocupação 

do espaço. Os outros aspectos foram considerados médio alto, com expressividade do fator 

ambiental na relação da agricultura familiar com a natureza, devido ao sistema cacau-cabruca 

que garante a região uma paisagem de conservação florestal; na mesma dinâmica, os aspectos 

econômicos relacionados com a cultura cacauicultura e seus efeitos de crise e de seu modelo 

concentrador fundiário, que deram origem aos fatores de pobreza e de relação de dominação 

política. Segundo SDT (2011f, p. 15), 

o cultivo de cacau foi estabelecido na região no modelo agrícola da grande 

propriedade ou plantation, especializada no cultivo de cacau e algumas outras 

poucas commodities como café e seringueira, mas nunca em cultivos de 

subsistência. O proprietário da grande propriedade geralmente não residia no 

estabelecimento e adotava uma gestão absenteísta, pouco atenta às 

necessidades de melhorias técnicas do cultivo e beneficiamento do produto. 

 

O fator de pobreza pode ser compreendido como resultado da forte desigualdade social 

provocada pelo modelo agrícola da região, e a relação política a partir da organização da classe 
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trabalhadora na luta pela reforma agrária na região, como forma de conquista de estruturas 

básicas para a promoção do desenvolvimento rural. 

Kliksberg (2001) afirma que a pobreza deve ser considerada com um dos temas de 

direitos humanos violados, e além de ser um grave problema econômico e social é, antes de tudo, 

uma questão ética que provoca sofrimento e afeta a dignidade humana. Outras questões éticas 

referem-se a se  

converter a pobreza em um problema individual. Os pobres seriam pobres por 

não terem feito esforços suficientes em sua vida... quando uma de cada duas 

pessoas é pobre, evidentemente há problemas no contexto que estão criando essa 

situação... Alega-se que as desigualdades são inevitáveis, que são uma espécie de 

lei da natureza e fariam parte do processo de modernização da sociedade... 

Afirma-se que a solidariedade é uma espécie de anacronismo, um valor pré-

moderno, e que se deve dar a máxima ênfase ao individualismo; que cada um 

deve tornar-se responsável por si mesmo... Diz-se que o fim justifica os meios; 

que os sofrimentos sociais infligidos destinam-se a obter fins superiores 

(KLIKSBERG, 2001, p. 151-152). 

 

No Território do Litoral Sul é importante destacar os aspectos relacionados a etnia e a 

colonização, principalmente com a questão da demarcação das terras indígenas relacionada à 

decadência da cacauicultura e as consequências do êxodo rural que foi intensificado nestas 

últimas décadas. 

Observa-se, portanto, nos dois territórios rurais certas singularidades quanto à 

distribuição de renda e a predominância de estado de elevada pobreza, que não pode ser 

explicada tão somente pelas questões da natureza, mas sim pelas formas de intervenção no 

rural do Nordeste brasileiro (OLIVEIRA et al, 2011) 

De maneira geral, os indicadores dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul 

apresentaram-se semelhantes, com destaque para a identidade da agricultura familiar como 

elemento aglutinador. Esse elemento pode ser analisado por duas questões institucionais: 

primeiro pela própria importância da agricultura familiar, como segmento econômico e social em 

distintos ecossistemas naturais - no Território do Sisal a agricultura familiar é praticada nos 

estabelecimentos que têm até 100 hectares e correspondem 96% do total, ocupando uma área 

correspondente a 47% (CODES SISAL, 2010); no Litoral Sul, a agricultura familiar está 

presente em 14.560 estabelecimentos rurais que ocupam 19% da área cultivada do Território, 

representa 59% da população ocupada no campo e 30% das receitas geradas pela venda da 

produção agropecuária (PTDS, 2010); e segundo, o contexto de origem e de fomento da 

existência de uma nova institucionalidade que partiu do segmento da agricultura familiar, com 

programas governamentais e políticas públicas que deram origem aos territórios rurais. 
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Então são identidades inerentes à própria estrutura do programa de territórios rurais que 

traz a centralidade no fortalecimento e no protagonismo da agricultura familiar na promoção do 

desenvolvimento rural, como também pela expressividade desta categoria na base das duas 

experiências de territórios rurais analisadas. 

Essa expressividade precisa ser tratada quando se analisa o nível de insustentabilidade 

apresentado tanto para o Território Rural do Sisal como para o Litoral Sul, em que as questões 

econômicas apontam gravidades estruturais materializadas com o alto percentual de pobreza nas 

duas experiências. Esses dados demonstram os desafios estruturais que precisam ser superados a 

partir da abordagem territorial. 

Para compreender quais possibilidades e limites da abordagem territorial para transpor os 

desafios apresentados, outros índices foram tratados a partir das análises da capacidade 

institucional e da gestão dos programas governamentais. Foram avaliadas a participação e o 

exercício do protagonismo dos sujeitos sociais da agricultura familiar, nos dois territórios rurais 

em questão, para a gestão territorial do planejamento e da execução de políticas públicas. 
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CAPÍTULO V 

 

DINÂMICA INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA NOS TERRITÓRIOS 

RURAIS DO SISAL E DO LITORAL SUL NA BAHIA 

 

 Este capítulo aborda a gestão territorial a partir da dinâmica institucional e dos 

espaços de governança, no qual se estabeleceu uma nova institucionalidade de participação e de 

democratização das decisões de prioridades dos programas governamentais de 

desenvolvimento rural. Esta dinâmica buscou estabelecer um modelo participativo de 

estrutura institucional e a partir do SGE foi possível construir uma base de informação e de 

conhecimento para analisar a política de desenvolvimento rural com enfoque territorial.  

Os dados do SGE, trabalhados nesta seção, foram voltados para a capacidade 

institucional de duas experiências de territórios rurais da Bahia – Sisal e Litoral Sul – que 

possibilitam a análise de quais sujeitos sociais e suas instituições integram esta dinâmica e 

como passaram a moldar a configuração de uma nova direção para as políticas públicas de 

desenvolvimento rural de caráter territorial. Foram analisadas as capacidades institucionais e a 

avaliação de gestão dos projetos estratégicos das duas experiências de territórios rurais do 

estado da Bahia: Sisal e Litoral Sul. 

 

5.1. ANÁLISE DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS TERRITORIAIS 

 

As capacidades institucionais referem-se às condições e os recursos disponíveis para 

as estruturas organizacionais do Território Rural. Consideram-se arranjos político-

institucionais mediante as organizações da sociedade civil e da representação dos poderes 

públicos para a gestão social das políticas públicas em uma espacialidade territorial de 

promoção do desenvolvimento rural. 

É o que Amaral Filho (1996) considera de promoção do desenvolvimento endógeno 

que agrega um novo processo que passa a ser estruturada a partir dos próprios sujeitos locais, 

e não mais pelo planejamento centralizado, como modelo de baixo para cima, ou seja, 

partindo das potencialidades socioeconômicas originais do local em uma nova 

institucionalidade. 

Para tratamento do tema de capacidades institucionais dos Territórios Rurais, 

considera-se que as instituições definem regras e estratégias de construção expressadas pelo 
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exercício de poder dos sujeitos e das instituições na própria regulação da política territorial. 

Fonseca (2005, p. 52) afirma que o território é construção e é conteúdo, em que o 

desenvolvimento territorial depende de recursos organizacionais ou institucionais “nas ações e 

no contexto local, em termos históricos, sociais e políticos no qual as instituições se 

desenvolvem”. 

Segundo Abramovay (2001a), o que caracteriza o desenvolvimento é o conjunto de 

instituições, isto é, as regras, as normas e os valores que facilitam o acesso à inovação, em que 

as organizações podem favorecer o aparecimento dos potenciais produtivos. As instituições, 

portanto, afetam diretamente a existência social e como criação humana a sua ineficiência 

pode afetar o desempenho das políticas governamentais (FONSECA, 2005). As instituições 

constroem regras, que podem ser formalizadas ou não (como códigos de conduta), e as suas 

ações podem ser explicadas a partir de sua trajetória de constituição. 

Os recursos organizacionais ou institucionais é o que se denomina de governança 

territorial. Trata-se de um conjunto de ações que expressam a capacidade das instituições de 

maneira cooperativa de praticarem a gestão social pública. Essas experiências de 

descentralização marcam a política de gestão dos territórios rurais, como uma nova 

institucionalização orientada por diferentes arranjos institucionais na formação de espaços de 

governança paritários entre as representações do Estado e das organizações da sociedade civil. 

Como esses arranjos institucionais conformam-se nos territórios rurais através da 

atuação de diferentes instituições e sujeitos sociais, incluindo o Estado e as organizações da 

sociedade civil, é que traduzem a estrutura de exercício do poder. Porque território trata-se de 

relação de poder entre os sujeitos e as instituições. Bourdieu (2001) aborda que o poder 

simbólico é um poder de construção da realidade, e uma dificuldade é não ser possível 

apreender os espaços sociais que não seja a de distribuição de propriedades entre os sujeitos e 

as instituições. 

A governança nas políticas territoriais refere-se ao ambiente institucional e político de 

coordenação que possibilite a partilha e a participação, principalmente dos sujeitos sociais 

rurais e das organizações sociais. Neste contexto, Bourdieu (2001) afirma que o espaço de 

interação é o lugar de atualização entre os diferentes campos, e o campo político implicado no 

jogo em que as relações, de força simbólica, se manifestam nas estratégias, capazes de 

produzir, sobretudo, grupos sociais. 
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Boiser (1996) trata da necessidade de distribuição de poder com necessidade de 

romper com a relação de dominação e de dependência para outras modalidades que possam 

propiciar relações horizontais e de cooperação. 

Torna-se pertinente a compreensão de cada dinâmica das capacidades institucionais a 

partir da importância que as instituições têm na formação e na função institucional de 

composição do CODETER, enquanto espaço de governança do Território Rural, em uma 

perspectiva aqui denominada de macroinstitucional. Isto porque as capacidades institucionais 

são intimamente relacionadas à composição e à dinâmica das instituições do CODETER. Em 

uma perspectiva microinstitucional, podem-se analisar os sujeitos institucionais que diferem 

suas estratégias de ação diante das regras definidas para o planejamento e a gestão territorial.  

Enquanto a análise macroinstitucional se preocupa com a dinâmica de ação 

econômica, política e social e a sua organização, a microinstitucional se concentra na análise 

interna da organização e seu desempenho institucional. Na abordagem institucionalista, estas 

dinâmicas traduzem os arranjos institucionais e os resultados da própria política de 

desenvolvimento territorial, sendo necessário o exame da trajetória de criação e de 

composição dos CODETER e as assimetrias de poder do jogo institucional, materializado nas 

diferentes territorialidades construídas em um território de governança. 

A gestão dos CODETER refere-se à atuação na análise dos projetos e a atuação em 

busca por fontes de financiamento e a promoção da integração das instituições territoriais. Os 

territórios rurais do Sisal e do Litoral Sul foram considerados com nível médio. A composição 

dos CODETER tem distinção nos dois territórios rurais. 

A utilização de uma nova regionalização, a partir de Territórios Rurais na Bahia, foi à 

tentativa de estabelecer ruptura da velha regionalização hierárquica, para compor o 

vocabulário de participação, governança, apropriação, sustentabilidade, redes. O território 

assume como espaço de governança pelo Estado, diferentemente da sua epistemologia, que 

integra uma escala local pelo ordenamento territorial da SDT para uma redefinição da postura 

dos programas governamentais e das políticas públicas em relação ao mundo rural. O 

território nesta perspectiva assume a estratégia de fortalecimento do segmento da agricultura 

familiar como importante sujeito para materialização do desenvolvimento rural. 

Como estratégia para introdução da participação e da atenção às demandas locais, após 

Constituição Federal de 1988, houve criação de espaços de governanças com conselhos e 

fóruns a partir do mecanismo de representação e de participação, principalmente da sociedade 

civil. Neste contexto, foi fomentada pela SDT a criação de CODETER, com redesenho de 
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velhas institucionalidades para produção de territórios de esperanças. Esperança trata-se da 

possibilidade de modificar as condições precárias que estão submetidas a grande parte dos 

agricultores familiares, como também de torná-los sujeitos de sua história. 

A SDT (2005c) aborda que a gestão social para prática do desenvolvimento dos 

territórios rurais não pode ter como horizonte apenas a participação formal de consulta e de 

fiscalização, ou melhor, que os espaços de governança não assumam uma postura liberal de 

estrutura apenas consultiva e que possa, de fato, adentrar para promoção de um controle social 

do papel do Estado, voltado para a formulação e implementação de ações de maneira 

sistêmica.  

A SDT (2010, p. 15) indica que o CODETER possa ser formalizado ou não, mas que 

sua condução deve garantir a representatividade de instituições, organizações e segmentos 

sociais e produtivos existentes no território, principalmente da agricultura familiar. Sua 

constituição deve ter representações da sociedade civil e do poder público de forma paritária, 

em que “o critério da paridade é pensado como equilíbrio de forças e de possibilidades e não 

como igualdade numérica apenas”. 

No Território Rural do Sisal, a composição do CODETER foi a partir da formalização 

com a constituição do CODES SISAL. O CODES SISAL contempla, conforme Quadro 8, 

instituições de diferentes áreas e setores, cuja dinâmica precisa ser analisada, principalmente 

no contexto da intersetorialidade e da efetivação na execução, no monitoramento, no 

planejamento e na avaliação dos projetos, dos programas e das políticas publicas, com 

expressiva presença de instituições da sociedade civil com identidade da agricultura familiar. 

 

Quadro 8. Composição do Conselho de Desenvolvimento Territorial - CODES Sisal – 2010 - 

2013. 

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

Prefeitura Municipal de Araci Agência de Desenvolvimento Solidário – 

ADS Bahia  

Prefeitura Municipal de Barrocas Agência Regional de Comercialização do 

Sertão da Bahia - ARCO Sertão Prefeitura Municipal de Biritinga 

Prefeitura Municipal de Candeal Angelim OSCIP 

Prefeitura Municipal de Conceição do 

Coité 

Articulação das Entidades Urbanas de 

Valente e Região - ARTAB 

Prefeitura Municipal de Cansanção Associação de Desenvolvimento Sustentável 

e Solidário da Região Sisaleira - APAEB 

Valente 
Prefeitura Municipal de Ichú 

Prefeitura Municipal de Itiúba Associação de Rádios Comunitárias do Sisal 

- ABRAÇO Sisal 

Continua... 
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Conclusão 

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

Prefeitura Municipal de Lamarão Associação dos Pequenos Agricultores do 

Município de Araci - APAEB Araci  

Prefeitura Municipal de Monte Santo Associação dos Pequenos Agricultores do 

Município de Serrinha - APAEB Serrinha  

Prefeitura Municipal de Nordestina Central das Associações Comunitárias de 

Ocupação e Assentamentos do Semiárido 

Baiano - COASB  Prefeitura Municipal de Queimadas 

Prefeitura Municipal de Quijingue Centro de Apoio às Iniciativas Comunitárias 

do Semi-Árido da Bahia - CEAIC  

Prefeitura Municipal de Retirolândia Cooperativa de Beneficiamento e 

Comercialização - COOBENCOL  

Prefeitura Municipal de Santa Luz Cooperativa de Produção de Jovens da 

Região do Sisal - COOPERJOVENS  

Prefeitura Municipal de São Domingos Cooperativa dos Apicultores do Semiárido 

Baiano - COOPMEL  

Prefeitura Municipal de Serrinha Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do 

Sertão – COOPERAFIS 

Prefeitura Municipal de Teofilândia Federação das Cooperativas de Crédito de 

Apoio a Agricultura Familiar - 

FENASCOOB  

Prefeitura Municipal de Tucano Fundação de Apoio ao desenvolvimento 

Sustentável e Solidário da Região Sisaleira - 

FUNDAÇÃO APAEB Prefeitura Municipal de Valente 

BNB - Banco do Nordeste do Brasil Fundação de Apoio aos Trabalhadores 

Rurais e Agricultores Familiares da Região 

do Sisal e Semiárido da Bahia – FATRES 
CAR – Companhia de Ação Regional 

Diretoria Regional de Educação -

DIREC 12 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais – MMTR 

Diretoria Regional de Saúde – 12ª 

DIRES 

Movimento de Organização Comunitária – 

MOC 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária 

Rede de Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semi-Árido – REFAISA 

Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola – EBDA – Gerência de 

Serrinha 

Sindicato dos Trabalhadores do Serviço 

Público Federal – SINTSEF 

Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB - Campus XIV 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e 

Empresas de Fabricação, Montagem e 

Acabamento de Calçados – SINTRACAL 

Sistema Brasileiro de Apoio a Micro e 

Pequena Empresa - SEBRAE 

União das Cooperativas da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária da Bahia - 

UNICAFES Bahia 

Fonte: Adaptado CODES SISAL (2010). 
 

 

A composição do CODETER do Território do Sisal tem 51 organizações do poder 

público e da sociedade civil, com a presença de todas as Prefeituras Municipais (20), Órgãos 
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Públicos Estaduais (5), Órgãos Públicos Federais (2) e do Sistema S (SEBRAE), e 

organizações da sociedade civil entre representações de cooperativas, associações, sindicatos, 

movimentos sociais e organizações não governamentais (23). 

Prevalece a maioria de instituições públicas na composição do CODETER, a partir da 

relação com desenvolvimento de ações no Território do Sisal. Entretanto, não se pode 

desconsiderar que a participação da sociedade civil, representada por Movimento de 

Mulheres, Movimento Sindical, Redes de Cooperativas e Cooperativas e Associações, Rede 

de Escola Família Agrícola, é um espaço conquistado pela classe trabalhadora vinculada à 

agricultura familiar. Essa conquista está representada na capacidade de decisão dos membros 

do CODES SISAL, conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Avaliação da Capacidade de Decisão dos Membros do CODETER – Sisal - 2011. 

 

 

A capacidade de decisão no Território Rural do Sisal prevalece para as representações 

de movimentos sociais e de agricultores familiares, com o mesmo resultado quando analisado 

o Território Rural do Litoral Sul, conforme Gráfico 2. É um exercício de inclusão de 

participação da sociedade civil organizada na política territorial como um avanço, até porque 

as instituições públicas governamentais possuem espaços privilegiados de participação que 

está fora do CODETER.  
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Pode-se afirmar que é um exercício das representações dos agricultores familiares e de 

movimentos sociais saírem de uma posição de subalternidade para a construção da cidadania 

enquanto membros de um CODETER. Segundo o entrevistado (16), a política de 

desenvolvimento territorial propiciou uma voz do campo mais sofrida que nunca tinha tido 

espaço institucional de participação. Entretanto, o entrevistado considera que existe 

heterogeneidade no campo da representação da sociedade civil e muito jogo de poder para 

manutenção de seu espaço, principalmente em ocasiões em que se sentem ameaçados e muitas 

vezes não respeitam o próprio regimento do CODETER, criando estratégias não formalizadas 

para garantia de seu espaço. 

 

Gráfico 2. Avaliação da Capacidade de Decisão dos Membros do CODETER – Litoral Sul - 

2011. 

 

 

No Território Rural do Litoral Sul foi afirmado pela SDT (2011f), que dos diversos 

segmentos que representam as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais têm 

uma participação mais ativa no desenvolvimento das capacidades institucionais do Território, 

seguidas por instituições públicas de assistência técnica, crédito e apoio às atividades 

agrícolas. O entrevistado (11) afirmou que os movimentos sociais ocuparam o espaço no 

CODETER do Litoral Sul, como uma forma de exercitar a participação, mas sabem que 
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existem limitações na esfera de decisão. Considerou ainda que o conselho fica restrito à 

decisão para o PRONAT do MDA. Afirma ainda que para outras dimensões que constam 

como prioridades no PTDRS, essas dimensões muitas vezes são formuladas e 

operacionalizadas fora do CODETER e o que se vê na prática é ainda o atendimento a grupos 

sociais específicos, principalmente ao agronegócio da região. Na entrevista abordou que o 

agronegócio não está no CODETER, mas o Governo do Estado da Bahia quis e quer colocar 

esta representação neste espaço e avalia como um ponto polêmico porque tem interesses 

distintos e utilizou uma metáfora “é a mesma coisa de colocar uma raposa e uma galinha 

numa mesma sala” e perguntar “quem sobreviverá?”.  

Outro ponto abordado pela entrevistada (4) é que apesar da limitação de poder de 

decisão do CODETER, apenas com o PRONAT, o espaço do conselho tem sido importante 

para a socialização das ações entre as instituições do território, e exemplificou com outros 

programas da agricultura familiar que não são tratados ou planejados no CODETER. Entre os 

exemplos, citou as ações de articulação e de capacitação
17

 para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE
18

 e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA
19

 da 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA. 

No Quadro 9, observa-se a participação de 70 instituições no CODETER do Litoral 

Sul. Neste caso, existe representação paritária entre sociedade civil organizada e poder 

público, conforme orientação da SDT em seus documentos oficiais. Do poder público tem 26 

Prefeituras Municipais, 5 Órgãos Estaduais, 3 Órgãos Federais e 1 Empresa do Sistema “S”. 

Da sociedade civil organizada tem a representação de 10 associações, 8 Organizações Não-

Governamentais de Apoio, 7 Movimentos Sociais, 6 Cooperativas, 2 organizações do 

Movimento Sindical e 2 CMDRS. 

___________________ 

17
 A SDT formulou as Bases de Serviços de Apoio à Comercialização - BSCs como instrumentos de 

fortalecimento da agricultura familiar e da economia solidária através de acesso ao mercado. Os dois territórios 

estudados possuem BSCs que prestam serviços relacionados prioritariamente ao mercado institucional do PNAE 

e do PAA. 

18
 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi institucionalizado enquanto política pública Lei 

11.947/09 que define a alimentação escolar como um direito humano e incorpora dimensões estratégias para a 

promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional e a valorização da cultura da produção local, onde foi 

estipulado que no mínimo 30% dos recursos do PNAE é destinado à a aquisição de produtos oriundos da 

agricultura familiar. 

19
 O PAA fez parte de uma das ações do Programa Fome Zero, em 2003. O programa propicia a aquisição de 

alimentos de agricultores familiares com garantia de preços praticados nos mercados regionais e com a isenção 

de licitações. O PAA, segundo a Lei 10.696 de 21 de março de 2003, foi instituído com o objetivo de “suprir 

parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a garantir a implantação da política de 

Segurança Alimentar e Nutricional e contribuir para a formação de bons hábitos alimentares”. 
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Quadro 9. Composição do Conselho de Desenvolvimento Territorial – CODETER do 

Território do Litoral Sul – 2010 – 2013. 

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

BNB – Banco do Nordeste do Brasil ABACS – Associação Bueraremense dos 

Agentes Comunitários 

CAR – Companhia de Ação Regional 

do Estado da Bahia 

ABARÁ – Associação Brasileira de Apoio 

aos Recursos Ambientais 

CEPLAC – Comissão Executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira 

AIART – Associação Itabunense de 

Artesões 

DIREC – Diretoria Regional de 

Educação do Estado da Bahia 

AMURC – Associação dos Municípios do 

Sul, Extremo-Sul e Sudoeste da Bahia 

EBDA – Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola 

APIS – Associação de Bananicultores e 

Apicultores em Diversificação de Buerarema 

e Adjacências 

INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária 

APLB – Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Estado da Bahia 

INGÁ – Instituto de Gestão das Águas 

e Clima 

Associação de Marisqueiras de Canavieiras 

Prefeitura Municipal de Almadina Associação de Pescadores de Ilhéus 

Prefeitura Municipal de Arataca Associação Renascer 

Prefeitura Municipal de Barro Preto CMDRS – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Buerarema 

Prefeitura Municipal de Buerarema CMDRS – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Ilhéus 

Prefeitura Municipal de Camacã Conselho de Quilombolas 

Prefeitura Municipal de Canavieiras COOFASULBA – Cooperativa de 

Agricultores Familiares do Sul da Bahia 

Prefeitura Municipal de Coaraci COOPERCENTROSUL – Cooperativa de 

Pequenos Produtores de Cacau, Mandioca e 

Banana da Região Cacaueira do Centro Sul 

Prefeitura Municipal de Floresta Azul COOPERUNA – Cooperativa de Pequenos 

Agricultores de Una 

Prefeitura Municipal de Ibicaraí COOPRASBA – Cooperativa de Assentados 

do Sul e Baixo Sul 

Prefeitura Municipal de Ilhéus COOTEBA – Cooperativa de Trabalho do 

Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Itabuna COOTRAFS – Cooperativa de 

Trabalhadores da Agricultura Familiar do 

Sul da Bahia 

Prefeitura Municipal de Itacaré CPT – Companhia da Pastoral da Terra 

Prefeitura Municipal de Itajú do 

Colônia 

CRASBA – Conselho Regional 

Associativista de Buerarema e Adjacências 

Prefeitura Municipal de Itapé EFAMA – Escola Família Agrícola 

Margarida Alves 

Prefeitura Municipal de Uruçuca Etnia Pataxó 

Prefeitura Municipal de Itapitanga Etnia Tupinambá 

Continua... 
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Conclusão 

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

Prefeitura Municipal de Mascote FASE – Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional 

Prefeitura Municipal de Aurelino Leal IESB – Instituto de Estudos Socioambientais 

do Sul da Bahia 

Prefeitura Municipal de Itajuipe Instituto CABRUCA 

Prefeitura Municipal de Jussari Instituto ECOBAHIA 

Prefeitura Municipal de Pau Brasil Instituto FLORESTA VIVA 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia Instituto PAU BRASIL 

Prefeitura Municipal de São José da 

Vitoria 

MLT – Movimento Trabalho Liberdade 

Prefeitura Municipal de Ubaitaba Movimento Unificado de Mulheres 

Prefeitura Municipal de Una MST – Movimento dos Sem Terra 

Prefeitura Municipal de Maraú MTL – Movimento de Luta pela Terra 

UESC – Universidade Estadual de 

Santa Cruz 

ONG GRUTA 

SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Estado da 

Bahia 

Pólo Sindical dos Trabalhadores do Sul da 

Bahia 

Fonte: PTDS (2010). 

 

 Sobre as representações das instituições no espaço do CODETER do Litoral 

Sul, a SDT (2011f) considerou que não existe uma participação efetiva na tomada de decisões 

por parte das instituições componentes, o que compromete a legitimidade das ações 

aprovadas. Justifica que, para esse aspecto a ausência e/ou deficiência de mecanismos para 

solução de conflitos faz com que a maioria das instituições afirme utilizar instâncias da 

promotoria pública para mediação de conflitos de diversas naturezas.  

A presença de iniciativas comunitárias que representam a base dos sujeitos sociais do 

campo no Litoral Sul, com as etnias, quilombolas, movimentos sociais do campo, 

cooperativas, entre outros, segundo a entrevista (10), não existe apoio por parte do poder 

público para garantir essa representação, diferentemente das organizações públicas que os 

seus técnicos e dirigentes possuem recursos (veículos, diárias). Outra questão levantada pelo 

entrevistado (12) é que existe a dependência da maioria dos municípios de repasses federais e 

estaduais, principalmente para ações sociais e ambientais. Neste contexto, a SDT (2005a) 

afirma que 

a fragilidade das estruturas políticas complementa o quadro de dificuldades, já 

que as milhares de administrações municipais seriam, idealmente, os 

principais vetores do desenvolvimento descentralizado, mas a falta de 

capacidades, leia-se escasso capital humano e social, a baixa governabilidade 

e a insuficiência de recursos financeiros, impelem boa parte da gestão pública 

local para práticas rotineiras, quando não meramente assistencialista e de 

duvidosa transparência.  
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A SDT (2005a) considera que um aspecto a ser superado na política de 

desenvolvimento territorial rural é a descentralização dos conhecimentos e das informações, 

que foram historicamente centralizadas de forma restrita por determinados setores 

econômicos ou grupos sociais. Defende nos documentos oficiais a necessidade da gestão 

democrática do conhecimento e da informação, como uma estratégia de equilibrar o acesso as 

oportunidades e ao bem-estar da população do campo.  

A entrevistada (4) considerou que o espaço do CODETER tem propiciado uma 

formação para os seus conselheiros, mas a questão é que existe uma rotatividade marcante que 

requer um processo de formação permanente. Mesmo com esta dificuldade, avaliou a geração 

de conhecimento e de socialização das informações com as constantes oficinas e que muitas 

atividades foram direcionadas para a organização da base social da agricultura familiar e da 

capacitação dos técnicos para a operacionalização de programas governamentais. Essa 

condição muitas vezes é imprescindível para o acesso às políticas públicas e aos programas 

governamentais, principalmente por conta das exigências técnicas e legais. 

A entrevistada (9) considerou que a empresa de ATER, a EBDA, é presente, mas tem 

dificuldades operacionais no seu trabalho efetivo por conta das condições precárias que esta 

empresa está submetida há décadas. Existe um esforço para superação destas dificuldades, 

mas ainda é insipiente para as demandas da agricultura familiar com relação ao serviço de 

ATER. Neste sentido, o Governo do Estado da Bahia em parceria com o MDA, em 2012, 

desenvolveu chamadas públicas dirigidas para as organizações não governamentais 

credenciadas nos serviços de ATER. Entretanto, estas chamadas públicas passam por 

dificuldades operacionais, conforme a entrevistada (9), seja pelo atraso dos repasses dos 

recursos públicos ou pelas dificuldades de campo com o acesso a Declaração de Aptidão – 

DAP pelos agricultores familiares. Neste caso, as instituições credenciadas necessitam de 

preenchimento formal dos agricultores familiares assistidos pela ATER a partir de seu número 

de DAP. Uma das dificuldades é a apresentação do documento da terra, visto que muitos 

agricultores familiares nestes locais são sem terra ou vivem em propriedades que não 

possuem a escritura legal. 

Os serviços de ATER são fundamentais para o fortalecimento da agricultura familiar, 

junto com outros programas governamentais, como de crédito, de educação, de 

comercialização, de infraestrutura, entre outros. E especificamente nos Territórios Rurais do 

Sisal e do Litoral Sul existe uma rica vida associativa e cooperativa que demandam 
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acompanhamentos e assessorias técnicas especializadas na área. Segundo dados do SIES 

(2009) e da SETRE (2012), existem mapeados
20

 193 organizações coletivas
21

 no Sisal e 116 

no Litoral Sul. 

As organizações coletivas, portanto, são imprescindíveis para a produção de 

conhecimento e de socialização das informações de maneira estável e endógena, porque 

existem propósitos convergentes que compartilham valores e crenças que formam algum 

consenso em torno de objetivos. Em outras palavras, a organização humana é concretizada 

quando se tem projeto em comum, com exercício da inter-relação e da parceria, que se 

denomina de cooperação. 

A cooperação é uma dimensão necessária para a criação de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento, com organização de relações horizontais que possibilita a circulação de 

informação e de desconcentração do conhecimento e do aprendizado, com construção de 

autonomia em detrimento às relações de subordinação. Essa dinâmica, necessariamente, passa 

por projetos comuns, porque não se pode decretar a participação, mas se deseja a participação 

voluntária e descentralizada para compor um ambiente de desconcentração do poder, com a 

existência de relações de confiança.  

A formação de comunidades se caracteriza por apresentar um padrão de rede a partir 

de pessoas conectadas horizontalmente, com valores e normas comuns, de maneira voluntária. 

Os conflitos são inerentes à condição humana, mas a sua condução pode ter rumos diferentes 

quando se institui regulamentos coletivos com a democracia. Isso não é fácil, porque existem 

interesses distintos, mesmo em organizações coletivas, mas as regras devem ser construídas 

de forma horizontal e transparentes. Portanto, o ambiente em que se tem cooperação e 

relações de confiança, redes interconectadas entre sujeitos e instituições e relações 

democráticas, possuem uma ambiência favorável para a promoção do desenvolvimento.  

 

 

___________________ 

20
 O Sistema Nacional de Economia Solidária – SIES (2009) ocorreu em 43% dos municípios brasileiros, e no 

Litoral Sul somente em dois municípios (Una e Ilhéus), enquanto no Sisal só não ocorreu o mapeamento no 

município de Nordestina. A SETRE (2012) a partir do Conselho Estadual do Cooperativismo da Bahia divulgou 

em catálogo as cooperativas formalizadas na Junta Comercial da Bahia – JUCEB. 

21
 Entende-se por organizações coletivas as estruturas de grupos formalizados ou não em cooperativas ou 

empreendimentos econômicos solidários. São grupos que exercem atividades (consumo, comercialização, 

produção, serviços, entre outros) de maneira coletiva que possibilitam a resignificação das hierarquias nas 

relações sociais e no trabalho, com distribuição equitativa das riquezas produzidas. 
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É importante considerar que essa ambiência não é decretada, mas precisa ser 

construída por padrões de intersecção de interesses comuns na base de um território, 

considerando a existência de diversas territorialidades dos sujeitos sociais e suas instituições. 

Neste sentido, o espaço de governança para a construção desta ambiência trata de assuntos 

comuns para a promoção do desenvolvimento rural. Entre as principais temáticas trabalhadas 

nas capacitações do CODETER dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul para os 

conselheiros tiveram a mesma dinâmica, segundo a Tabela 7. É importante destacar que no 

Território do Sisal 46,51% dos conselheiros não sabiam responder e 29,41% no Litoral Sul. 

Esses resultados referem-se a rotatividade dos conselheiros no CODETER.  

 

Tabela 7. Principais temas das capacitações dos conselheiros dos Territórios do Sisal e do 

Litoral Sul na Bahia – 2003 a 2011. 

Principais temáticas das 

capacitações 

Território do 

Sisal 

Território do Litoral 

Sul 

Planejamento participativo 32,56% 45,59% 

Desenvolvimento territorial 34,88% 39,71% 

Elaboração de planos de 

desenvolvimento 

30,23% 35,29% 

Elaboração de projetos 34,88% 29,41% 

Organização 20,93% 23,53% 

Não sabe 46,51% 29,41% 

Fonte: Adaptado do SGE (2011). 

 

Os temas relacionados das capacitações dos conselheiros do CODETER podem ser 

explicados pela metodologia de criação adotada pela SDT (2005c) com as etapas de 

sensibilização e mobilização; visão de futuro; diagnóstico; planejamento; arranjos 

institucionais; organização para execução dos planos; direção para execução dos planos; e 

monitoramento e avaliação. 

A partir da Tabela 7 é possível analisar que 46,51% não sabem quais os temas tratados 

nas capacitações. Este número refere-se aos conselheiros novatos que não participaram das 

atividades formativas promovidas pelo CODES Sisal. Os que participaram no Território do 

Sisal, os temas relacionados foram o desenvolvimento territorial e a elaboração de projetos, 

seguido do planejamento participativo e da elaboração do PTDRS. 

No Território do Litoral Sul, o número de conselheiros que não participaram foi de 

29,41%. O tema principal foi de planejamento participativo seguido de desenvolvimento 

territorial. 
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Esses temas, segundo a entrevista (11), foram tratados de maneira exaustiva nas 

capacitações de formação e de consolidação do CODETER, tanto do Sisal como do Litoral 

Sul, principalmente na construção dos instrumentos do PTDRS, do estudo propositivo e do 

Plano Safra. 

 É importante considerar que esses instrumentos de planejamento são 

fundamentais para a nova institucionalidade da abordagem territorial, conforme apresentado 

capítulo anterior, e sua efetivação depende também da capacidade institucional dos espaços de 

governança do CODETER dos territórios rurais. 

 Para análise das capacidades institucionais, segundo a SDT (2011d), foram 

consideradas as principais áreas de desenvolvimento institucional de governança: gestão dos 

conselhos, capacidades das organizações, serviços institucionais disponíveis, instrumentos de 

gestão municipal, mecanismos de solução de conflitos, infraestrutura institucional e 

iniciativas comunitárias e participação.  Cada uma das áreas possibilitou compreender as 

capacidades dos conselhos dos territórios rurais e suas diferenças institucionais. 

Na Tabela 8 apresentam-se os índices de capacidades institucionais, respectivamente 

nos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul. Os índices dos dois territórios rurais 

apresentaram a mesma faixa, denominada de médio. 

 

Tabela 8.  Resultados das capacidades institucionais nos Territórios Rurais do Sisal e do 

Litoral Sul - 2011. 

Dimensões Sisal Litoral Sul Legenda 

Gestão dos Colegiados 0,567 0,570 Médio 

Capacidades organizacionais 0,531 0,493 Médio 

Serviços institucionais disponíveis 0,417  

0,293 

Médio  

Médio Baixo 

Instrumentos de gestão municipal 0,551  

0,391 

Médio  

Médio Baixo 

Mecanismos de solução de conflitos 0,300 0,282 Médio 

Baixo 

Infraestrutura institucional 0,506 0,591 Médio 

Iniciativas comunitárias 0,488  

0,349 

Médio  

Médio Baixo 

Participação 0,325  

0,679 

Médio 

Médio Alto 

Média Geral 0,437 0,414 Médio 

Fonte: SGE (2011). 

  

Na análise dos relatórios analíticos dos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul 

constatou-se que apesar dos esforços dos Conselhos Administrativos que compõem os 
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CODETER, a existência de diversidade de instituições e suas distintas naturezas 

proporcionam divergências de interesses que se manifestam a partir dos conflitos.  

Nos dois territórios observa-se que os mecanismos de solução de conflitos foram 

baixos. Este aspecto refere-se aos mecanismos e instâncias que os municípios do Território e 

suas instituições no espaço de governança, a partir do CODETER, utilizam para resolver e 

mediar os conflitos por conta de distintos interesses. 

Nos documentos da SDT (2005b, p.23) existe a orientação para a construção de 

consensos, a partir da afirmação 

os atores envolvidos influenciam e compartilham na formação de consensos, 

de tomada de decisões e na aplicação dos recursos de um determinado projeto. 

Os atores envolvidos devem ser os agentes de mudanças no processo de 

desenvolvimento e não meros espectadores do processo. A participação 

assume, também, o fortalecimento social e político dos grupos sociais com a 

ampliação de suas responsabilidades e o resgate da cidadania. Isso faz com 

que os atores passem da condição de sujeitos do processo para agente das 

mudanças pretendidas (empoderamento). 

 

Neste sentido, Fernandes (2008, p.278) considera que compreender o território apenas 

como espaço de governança é insuficiente para o contexto da existência de “interesses, ações, 

relações e conflitos entre as instituições e os diferentes territórios”, ou melhor, “relações e 

classes sociais produzem diferentes territórios e espaços que as reproduzem em permanente 

conflitualidade”. 

É possível explicar os processos conflituosos nos espaços de governança dos 

territórios rurais, mesmo considerando que existe certa singularidade na conformação destes 

espaços pelas instituições que têm a identidade marcada pela agricultura familiar. A crítica é 

de que o território compreendido apenas como espaço de governança, serve para “ocultar os 

diversos territórios e garantir a manutenção da subalternidade entre relações e territórios 

dominantes e dominados”, pois as disputas territoriais têm significação nas relações sociais e 

no controle dos diferentes tipos de território pelas classes sociais (FERNANDES, 2008, 

p.279) 

As instituições que fazem parte do CODETER possuem distintas territorialidades e 

interesses específicos, com regionalizações de atuação que não coincidem com a delimitação 

espacial do território e da instância de governança. Para exemplificar essa discussão, quando 

se observam as Figuras 24, 25 e 26 das organizações da sociedade civil com expressão no 

Território do Sisal, respectivamente da ARCO Sertão, da APAEB – Valente e do MOC, é 

possível constatar que cada instituição tem sua espacialidade de atuação distinta do limite que 

foi determinado na ambiência do espaço de governança do CODETER. 
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Figura 24. Área de atuação da Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia - 

2011. 

 

 

Figura 25. Área de atuação da Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da 

Região Sisaleira – Valente – 2011. 

 

Figura 26. Área de atuação do Movimento de Organização Comunitária - 2011. 
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As Figuras 24, 25 e 26 exemplificam a discussão sobre as distintas espacialidades de 

interesse das instituições da sociedade civil que participam efetivamente do espaço de 

governança do CODETER. No caso do MOC, existe a atuação direta em todos os municípios 

do Território do Sisal e em outros municípios em área contínua, diferentemente da ARCO 

Sertão e da APAEB que não há atuação em todos os municípios do Território do Sisal, mas 

abrange outros municípios, demonstrando uma atuação distinta para cada instituição. 

Não se pode desconsiderar que existem áreas geográficas de confluência entre essas 

instituições que podem contribuir para a construção de redes de relação entre as mesmas. 

Neste caso o que prevalece é a identidade que, historicamente, foi construída entre essas 

instituições: o MOC foi a instituição que fomentou a criação tanto da APAEB – Valente, na 

década de 1980, como a ARCO Sertão, em 2002, e a APAEB – Valente é filiada a ARCO 

Sertão. 

Mesmo considerando a relação em rede entre essas instituições, cada qual buscou sua 

área de atuação a partir das suas atividades e na sua razão de ser no cumprimento da missão 

organizacional. A territorialidade é inerente às interações dos sujeitos e das instituições, e 

pode-se afirmar a existência de multiterritorialidade nos processos de desterritorialização e de 

construção de novos territórios que acontece no concreto da vida humana. Essa 

territorialidade resulta-se do processo de apropriação derivada das práticas dos sujeitos sociais 

e de suas instituições. 

Essa dinâmica pode interferir no processo de participação, com existência de lugares 

que há predomínio de relações cooperativas, com capacidade de gerar equidade. É o que 

Boiser (1996) chama de inteligência institucional, que diz respeito à capacidade de aprender e 

à capacidade de estabelecer relações com outras instituições. O problema aqui reside nos 

interesses distintos, principalmente na relação com o Estado e nas formas de formulação e de 

implementação das ações governamentais. 

Quando observadas as regionalizações das instituições governamentais, 

principalmente daquelas vinculadas diretamente na operacionalização das ações para o espaço 

rural de promoção da agricultura familiar, como também de representação nos próprios 

CODETER, as estruturas não coincidem com as espacialidades dos Territórios Rurais do Sisal 

e do Litoral Sul. 

Optou-se por exemplificar esta discussão com três estruturas governamentais estaduais 

que integram os CODETER do Território do Sisal e do Litoral Sul: a DIREC – Diretoria de 

Educação vinculada a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (Figuras 33 e 34); a 
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Diretoria Regional de Saúde –DIRES da Secretaria de Saúde da Bahia (Figuras 35 e 36); a 

Gerência Regional da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA vinculada a 

Secretaria de Agricultura, Reforma Agrária e Irrigação do Estado da Bahia – SEAGRI 

(Figuras 31 e 32); e duas estruturas que não fazem parte do CODETER, mas são 

fundamentais para as ações governamentais para o meio ambiente: Secretaria de Meio 

Ambiente e de Recursos Hídricos –  SEMARH (Figuras 27 e 28) e da Companhia de 

Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos do Estado da Bahia –  CERB (Figuras 29 e 30), 

ambas pertencentes a Secretária Estadual do Meio Ambiente - SEMA. 

Estas estruturas do Governo Estadual, por conta do pacto federativo, junto com as 

Prefeituras Municipais, operacionalizam as ações governamentais na área da educação, saúde, 

assistência técnica, infraestrutura hídrica e regulação e conservação do meio ambiente. 

Observa-se que dois órgãos, de uma mesma secretaria estadual, como a CERB e a SEMARH, 

possuem regionalizações distintas, conforme Figuras 27, 28, 29 e 30, referente às unidades 

regionais do Sisal e do Litoral Sul. 

De maneira geral, as regionalizações dos órgãos governamentais a nível estadual não 

estão em consonância nem entre si, e muito menos com a regionalização em Territórios 

Rurais. No caso da SEMARH existem para cada Território Rural duas unidades regionais – 

Território Rural do Sisal, com as unidades de Feira de Santana e de Senhor do Bonfim; 

Território Rural do Litoral Sul com as unidades regionais de Itabuna e de Eunápolis; da 

CERB para o Sisal são três núcleos regionais, Senhor do Bonfim, Feira de Santana e Ribeira 

do Pombal e para o Litoral Sul, com os núcleos regionais de Teixeira de Freitas e de Vitória 

da Conquista. 

Nas estruturas da educação e da saúde para o Território Rural do Sisal são 

respectivamente três estruturas regionais, e para o Território Rural do Litoral Sul são duas 

estruturas regionais, conforme Figuras 33, 34, 35 e 36.  
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Figura 27. Regionalização da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em área de 

atuação no Território Rural do Sisal - 2011. 

 

Figura 28. Regionalização da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em área de 

atuação no Território Rural do Litoral Sul - 2013. 
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Figura 29. Regionalização da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos em 

área de atuação no Território Rural do Sisal - 2011. 

 

Figura 30. Regionalização da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos em 

área de atuação no Território Rural do Litoral Sul - 2011. 
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Figura 31. Regionalização da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, em área de 

atuação no Território Rural do Sisal - 2011. 

 

Figura 32. Regionalização da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola em área de 

atuação no Território Rural do Litoral Sul - 2011. 
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Figura 33. Regionalização das Diretorias Regionais da Secretaria de Educação em área de 

atuação no Território Rural do Sisal - 2011. 

 

Figura 34. Regionalização das Diretorias Regionais da Secretaria de Educação em área de 

atuação no Território Rural do Litoral Sul - 2011. 
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Figura 35. Regionalização das Unidades da Secretaria de Saúde em área de atuação no 

Território Rural do Sisal - 2011. 

 

Figura 36. Regionalização das Unidades da Secretaria de Saúde em área de atuação no 

Território Rural do Litoral Sul - 2011. 
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A EBDA que é uma empresa pública de ATER e considerada como estrutura 

estratégica para a promoção da agricultura familiar, tem sua regionalização com a maioria dos 

municípios do Território do Sisal com a gerência regional de Serrinha, mas ainda com 

municípios pertencentes as gerências regionais de Ribeira do Pombal, Seabra e Feira de 

Santana (Figura 31). A melhor condição é a do Território do Litoral Sul em que a 

regionalização da Gerência de Itabuna abrange todos os seus municípios, conforme Figura 32. 

A discussão reside que o Estado, tradicionalmente, adotou programas de 

regionalização para operacionalização das ações governamentais, com indicação das suas 

unidades, sem a preocupação da participação da sociedade civil e de ações intersetoriais. Para 

o fomento de promoção da participação e da multidimensionalidade, para o tratamento de 

políticas de desenvolvimento, torna-se necessário que as delimitações sejam a partir das redes 

de articulação regional de identidade dos sujeitos sociais e das instituições que estão no lugar, 

no cotidiano. 

Sabe-se, entretanto, que esta dinâmica é inerente ao processo de construção de ações 

governamentais e de políticas públicas em uma concepção sistêmica, e a história das 

intervenções nestas localidades foram de tratamento de demandas de determinadas clientelas 

oligárquicas. Entretanto, existe o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CEDRS), constituído em 2004, que envolve os órgãos estaduais como espaço de 

planejamento, monitoramento e gestão de políticas públicas voltados para o desenvolvimento 

rural22. 

Mesmo com um conselho estadual, a regionalização de cada órgão estadual tem sua 

distinção. Não cabe aqui um estudo aprofundado de como cada órgão governamental tratou a 

construção de sua regionalização, mas pode-se afirmar que essa construção passaria pela 

lógica dos modelos históricos de formulação de políticas públicas em que as estruturas 

regionais deveriam atendê-las. 

 

 

___________________ 

22
 Este Conselho é composto pelo Governador do Estado da Bahia, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura, Superintendência de Agricultura Familiar – SUAF, Superintendência de 

Desenvolvimento Agropecuário – DAS, Superintendência de Irrigação – SIR, Superintendência de Política do 

Agronegócio – SPA, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia– ADAB, Bahia Pesca S.A., 

Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA,  

Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional, Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional e 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR. 
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Compreende-se, portanto, que o processo de regionalização envolve estratégias para 

sua implantação, inclusive da própria concepção de região. Essa concepção pode variar 

porque reflete atitudes humanas nas unidades espaciais como produto social, cultural, 

econômico e político. 

A questão trata-se de uma nova institucionalidade que se fundamenta na governança 

com participação da sociedade civil, em contraponto com as estruturas de uma velha 

institucionalidade, com ênfase na estrutura hierárquica do Estado com o local a partir do 

poder de cima para baixo. 

Assumir uma nova regionalização com expectativa de proporcionar a participação 

social e de buscar ações intersetoriais na promoção do desenvolvimento rural torna-se, neste 

contexto, um desafio por conta das estruturas operacionais que adotam referências da velha 

institucionalidade. Os entrevistados (3) e (15) consideraram que um dos desafios na política 

de desenvolvimento territorial rural é a operacionalização das políticas públicas e das ações 

governamentais de maneira articulada entre as próprias estruturas do Estado. Consideraram 

que muitas ações deveriam ser integradas para promoção do desenvolvimento rural, mas cada 

qual faz a sua ação de forma isolada para cumprimento apenas de metas. 

O dilema está na distribuição de poder, e a regionalização em Territórios Rurais foi 

com a premissa de possibilitar espaços de governança, principalmente para a participação 

social, como também de promoção de ações intersetoriais. A construção de conselhos foi 

institucionalizada pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo de promover o 

ordenamento do território, previsto no artigo 21, parágrafo IX “compete à União elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social”.  

Existem duas concepções históricas de territorialização da política brasileira: a 

primeira, vigente até a década de 1980 e tinha o caráter centralizador das ações públicas; e 

uma segunda a partir da Constituição Federal de 1988, que estabelece a descentralização das 

competências, e que o território assume uma dimensão local, com espaço para as organizações 

sociais para formação de um novo circuito de poder, em que o lugar passou a demandar uma 

relação entre Estado e sociedade civil para construção de ações públicas. 

A participação é uma categoria utilizada que denota a distância entre os governantes e 

os governados. Boaventura Santos (2008) afirma a existência de dualismo entre Estado e 

sociedade civil. O Estado, uma criação artificial e moderna, enquanto a sociedade civil é 

concebida das relações sociais espontâneas orientadas pelos interesses privados. O dualismo 
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está nas contradições entre a economia e a política expressada na relação Estado e sociedade 

civil, em que 

a dicotomia economia/ política tornou estas duas imagens incomparáveis e 

incomensuráveis. Separou-as de tal forma que a configuração política das 

relações sociais, onde se condensava o progresso civilizaconal, deixou de 

poder ser o modelo da configuração econômica das relações sociais. 

Confinado à esfera pública, o ideal democrático ficou neutralizado ou 

profundamente limitado no seu potencial emancipador (SANTOS, B., 2008, p. 

122). 

 

Neste contexto, Boaventura Santos (2008, p. 21) afirma que a democracia hoje é 

menos questionada que considera “a patologia da participação, sob a forma do conformismo, 

do abstencionismo e da apatia política; a patologia da representação, sob a forma da distância 

entre eleitores e eleitos, do ensimesmamento dos parlamentares, da marginalização e 

governamentalização dos parlamentos, etc.”. Portanto, a participação deve ser considerada 

como processo em construção e que enfrenta a dicotomia entre representação e participação. 

Mas aqui se considera como espaço inaugurado pela representação da sociedade civil em um 

espaço de governança para a formulação e a execução de ações públicas. 

Com este propósito, foi avaliada a dimensão de participação no Território do Sisal, 

que foi considerada como média baixa, enquanto que o Território do Litoral Sul foi média 

alta. Mesmo com esta diferença, quando tratada da análise dos conflitos a partir das diversas 

territorialidades conformadas em um espaço de governança, a SDT (2011f, p.7) na análise do 

Território Rural do Litoral Sul considera que 

apesar da participação, nota-se que a gestão do colegiado ainda é marcado pela 

disputa de poder político e pela falta de relações de confiança, não havendo 

ainda uma perspectiva de pactuação e de articulação de projetos e serviços 

institucionais como o objetivo de estabelecer processo de Desenvolvimento 

Rural Sustentável. Além disso, observa-se também um distanciamento das 

instâncias do poder municipal, que em poucos casos possui iniciativas 

singulares de forma isolada representadas por algumas secretarias de governo, 

com destaque para Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

O Território do Sisal, conhecido pelas lutas dos movimentos sociais e sindicais, em 

decorrência das crises e das conquistas da classe trabalhadora rural na esfera de conquistas de 

direitos básicos, teve influência em decorrência de um número maior de organizações do 

poder público na instância do CODETER, bem como é explicado por Oliveira et al (2011, p. 

34), pelo baixo grau de “participação das organizações municipais e dos beneficiários dos 

projetos na sua gestão, elaboração e demanda”. 
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Silva e Silva (2006, p. 33), no estudo sobre a APAEB – Valente, no Território Rural 

do Sisal, apresentaram uma síntese do conceito de território que 

expressa, em um determinado momento, um complexo e dinâmico conjunto de 

relações sócioeconomicas, culturais e políticas, historicamente desenvolvidas 

e contextualmente espacializadas, incluindo sua perspectiva ambiental; em 

função das diferentes formas de combinação temporal e espacial das 

relações... os territórios apresentam grande diversidade, com fortes 

características identitárias e isto envolvendo diferentes escalas; os territórios 

assim identificados possuem conflitos de interesse, mas tendem, 

potencialmente, a implementar laços de coesão e solidariedade estimulados e 

dinamizados pelo crescimento das competitivas relações entre diferentes 

unidades territoriais no contexto da globalização; assim, em termos dinâmicos, 

os territórios tendem a valorizar agora suas vantagens (e possibilidades) 

comparativas através, e isto é relativamente recente, de formas 

organizacionais, institucionalmente territorializadas, capazes de promover 

uma inserção competitiva e bem sucedida nas novas e dinâmicas relações 

socioeconômicas, culturais e politicas de nossos tempos, em uma escala 

global. 

 

Trata-se de um estudo de uma instituição que possui destaque histórico no Território 

Rural do Sisal pelas lutas da classe trabalhadora rural na organização da cadeia produtiva do 

sisal. Essa contextualização confronta quando a SDT (2005a, p. 3) considera que os territórios 

são mais do que simples base física. Eles têm vida própria, possuem um tecido 

social, uma teia complexa de laços e de relações com raízes históricas, 

políticas e de transporte diversas, que vão muito além de seus atributos 

naturais, dos custos de transporte e de comunicações, e que desempenham 

função ainda pouco conhecida no próprio desenvolvimento econômico... 

mercados e territórios – não são entidades criadas por um passe de mágica ou 

por exclusivo dom da natureza. Mas resultam de formas específicas de 

interação social, da capacidade dos indivíduos, das empresas, das instituições 

e das organizações locais em promover ligações dinâmicas, propícias as 

valorizar seus conhecimentos, suas tradições e a confiança que foram capazes 

de construir ao longo da história. 

 

Esse confronto está na delimitação espacial e material de um território que detém 

diversas territorialidades. Falar em território é falar em relação de poder e de conflitos e isso 

aflora nos espaços de governança dos Territórios Rurais porque mesmo considerando certa 

homogeneidade de identidade estabelecida, existem trajetórias e interesses distintos nas 

instituições que compõem a vida de um lugar, de um local. 

Como principais entraves para o desenvolvimento da capacidade de gestão do 

CODETER e da própria política de desenvolvimento territorial, os dois territórios 

apresentaram a baixa participação de agricultores, dos gestores públicos, principalmente da 

esfera municipal aliada a baixa capacidade técnica para elaboração de projetos que 

representam problemas sérios enfrentados pelos territórios rurais, segundo Gráficos 3 e 4. 
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Pode-se considerar, portanto, que as capacitações não foram suficientes para o processo de 

aprendizado dos territórios rurais em estudo, até porque muitos dos atuais conselheiros não 

estiveram presentes, conforme abordado anteriormente. 

 

Gráfico 3. Freqüência dos problemas que interferem na gestão do CODETER do Território 

Rural do Sisal - 2011. 

 

Gráfico 4. Freqüência dos problemas que interferem na gestão do CODETER do Território 

Rural do Litoral Sul - 2011. 
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Nos casos específicos da baixa capacidade técnica para avaliação de projetos e da 

baixa participação dos produtores (beneficiários das propostas) são problemas relacionados 

com o acesso ao conhecimento e a aprendizagem. O entrevistado (6) considera que existe 

fragilidade nas instituições da região, com dificuldade, de uma maneira geral, na formulação 

das políticas, seja pela sociedade civil, seja pelo poder público municipal. A maioria das 

Prefeituras Municipais não tem técnicos nas suas Secretarias de Agricultura (e é quem 

normalmente participa do CODETER), e fica restrita apenas a figura do Secretário, sem 

capacidade operacional e de formulação qualificada dos processos de intervenção e de 

planejamento. 

A baixa participação dos gestores públicos nos dois territórios está relacionada ao 

nível municipal que, na maioria das vezes, vê o espaço do CODETER como uma 

“concorrência” ao espaço político e de poder com a própria Prefeitura Municipal. Por um 

lado, os recursos de infraestrutura que eram direcionados para os CMDRS, a partir de 2003, 

com os territórios rurais passaram a ser definidos pelo CODETER em uma dinâmica de 

integração que vai além dos limites municipais. Por outro, a execução dos recursos de 

infraestrutura é somente operacionalizada pelas estruturas governamentais (municipais ou 

estaduais). Neste contexto, aparecem alguns desafios – da adimplência com as certidões 

negativas e de concordância, neste caso das Prefeituras Municipais em executar infraestrutura 

em uma concepção que ultrapassa a sua integração aos seus limites geográficos e da 

necessidade de contrapartida financeira. 

Nas entrevistas com representantes de CODETER (2) e (8), foram afirmados que já 

presenciaram situações em plenárias dos conselhos em que representantes de Prefeituras 

Municipais propuseram a divisão dos recursos para infraestrutura de forma equânime pelo 

número de municípios, e depois cada uma iria verificar o que faria com o recurso disponível; 

outra situação relatada é quando o CODETER aprova a construção de infraestrutura em 

determinado município, por exemplo, para integração de uma ação de cadeia produtiva e a 

Prefeitura Municipal não encaminha por se tratar de estruturas de oposição política, ou ainda 

de não concordância da localização em determinadas comunidades. Nestas situações, o 

CODETER recorre para as estruturas governamentais estaduais ou então perdem os recursos 

de infraestrutura pela incapacidade política de execução e de operacionalização. 

Aparece, também, a afirmação de que o CODETER não é escutado em outras 

instâncias, envolve a compreensão do próprio espaço de governança da política territorial. 

Neste sentido, o Governo Federal lançou, em 2008, para 120 territórios rurais do Brasil, entre 
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eles o Sisal e o Litoral Sul, o Programa Territórios da Cidadania. Esse programa tem como 

objetivo de “promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de 

cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A 

participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e municípios são 

fundamentais para a construção dessa estratégia”. 

Os territórios rurais são base para o Programa Territórios da Cidadania que conta com 

a estrutura de gestão formada por um Comitê Nacional, com a mobilização de 22 Ministérios 

Federais
23

, mas 18 com ações efetivas, um Comitê de Articulação Estadual de caráter 

consultivo e propositivo e os CODETER, com as representações das três esferas do poder 

público e da sociedade civil. 

É importante tratar aqui que a seleção e a eleição dos membros do CODETER nos 

Territórios do Sisal e do Litoral Sul, respectivamente, 86,05% e 61,76% afirmaram que a 

realização é através de convocatória aberta para eleição de representantes; e 9,3% e 33,82% 

disseram que segue convite a organização selecionada a partir da atuação no Território do 

Sisal e do Litoral Sul. 

A situação aqui é a possibilidade de um exercício de participação da sociedade civil 

em definição de recursos provenientes do PRONAT do MDA. O modelo adotado a partir de 

conjunção de municípios em um ambiente territorial é justificado pela SDT (2005a, p. 22) 

mediante a existência de 

muitos conselhos nos municípios brasileiros, pois a descentralização das 

políticas tem colocado a criação de conselhos como condição para a 

destinação de recursos que mantém serviços essenciais nos municípios. Em 

alguns desses, onde o capital social ainda carece de revelar-se e de 

desenvolver-se, poucos atores sociais participam efetivamente das atividades 

conciliares, com a ocorrência de desvios que freqüentemente desvirtuam a 

participação e o controle social. 

 

 

 

 

___________________ 

23
 O Comitê Nacional do Programa Territórios da Cidadania tem a seguinte composição: Casa Civil, Secretaria-

Geral da Presidência da República, Planejamento, Secretaria de Relações Institucionais, Minas e Energia, 

Saúde/Funasa, Integração Nacional, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Cidades, Desenvolvimento 

Agrário/Incra, Desenvolvimento Social, Educação, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, Justiça/Funai, Comunicações, Ciência e Tecnologia, Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Cultura , Banco do Brasil, Fazenda (Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, 

Banco do Nordeste do Brasil) e  Desenvolvimento e Comércio Exterior (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social). 
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A discussão do planejamento do PRONAT foi tratada pela SDT (2005a, p. 22), como 

um exercício da abordagem territorial que pode ser  

empregada em praticamente qualquer realidade concreta, cabendo ao MDA 

articular a seleção e ordenamento das microrregiões que inicialmente 

receberão o apoio pretendido, segundo suas limitações de recursos. 

 

A SDT (2005b, p. 42) faz recomendações nas discussões sobre obras de infraestrutura 

que tenham indicações de estudos técnicos preliminares; busca de solução de menor custo/ 

benefício; negociar com as Prefeituras Municipais
24

 as contrapartidas e o seu envolvimento 

desde as discussões iniciais. 

Quando analisados os Gráficos 5 e 6 é possível compreender que as temáticas tratadas 

no ambiente do CODETER têm relação direta com o PRONAT e com as principais demandas 

dos sujeitos sociais da agricultura familiar. 

 

Gráfico. 5. Sobre os principais temas tratados no ambiente do CODETER no Território Rural 

do Sisal – 2003 a 2011.  

 

 

___________________ 

24
 As Prefeituras Municipais do Território Rural do Sisal constituíram um Consórcio Público de 

Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal –  CONSISAL, em 2010, como uma 

Associação Pública de Direito Público com a missão  de promover o desenvolvimento 

sustentável dos municípios que Integram o Território, propiciando o bem -estar de forma 

socialmente justa e ecologicamente equilibrada. O CONSISAL atua  em áreas distintas como 

forma de melhorar a eficiência da prestação de serviços públicos de forma integrada com o 

conjunto de Prefeituras Municipais na melhoria da capacidade técnica, gerencial e financeira.  
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Gráfico. 6. Sobre os principais temas tratados no ambiente do CODETER no Território Rural 

do Litoral Sul – 2003 a 2011.  

 

 

 

Observa-se nos Gráficos 5 e 6 que os temas com maiores frequências em comuns aos 

dois territórios são: desenvolvimento agropecuário, projetos, educação e planejamento. 

Especificamente, no Território do Litoral Sul, outros temas aparecem com frequências 

elevadas, principalmente a Reforma Agrária, Meio Ambiente, Cidadania e Inclusão Social e 

Gênero, Raça e Etnia. Esses temas podem ser justificados pela presença marcante de 

movimentos sociais do campo referentes à luta e à conquista, com destaque para os 

movimentos de luta pela terra, de mulheres rurais, de quilombolas e de etnias indígenas. SDT 

(2011f) considera o destaque nestas temáticas devido ao  

histórico de ocupação da terra nesses municípios, onde a cultura do cacau que 

se apresentou como grande captadora de mão-de-obra, o seu declínio 

ocasionou grandes mudanças na dinâmica populacional do território. Os 

trabalhadores remanescentes dessa cultura passaram a povoar as zonas 

periféricas dos municípios e outra parte, que continuou na zona rural ficou em 

completo estado de abandono, fato que gerou a proliferação de entidades 

representativas dos interesses dessa parcela importante da Sociedade do 

território Litoral Sul. Portanto, com o surgimento da política territorial foi 

observada a adesão mais maciça dessa parcela da população, que vê com bons 

olhos a possibilidade de participação na elaboração das políticas públicas das 

quais irão se beneficiar.  

 

Sobre a educação com a discussão da necessidade de acesso à informação e ao 

conhecimento, mas principalmente a aprendizagem, é marcante nos documentos dos dois 
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territórios a constituição de câmaras temáticas e de existência de Fóruns de Educação do 

Campo e de Escolas Famílias Agrícolas. 

Os dois territórios têm característica expressiva do contexto rural, e o debate da 

Educação do Campo não aparece enquanto modalidade de ensino, mas enquanto proposta 

político pedagógica, perpassando por todos os níveis de ensino. A luta pela educação do 

campo demarca na concepção dialógica a construção da autonomia dos sujeitos a partir de 

experiências pedagógicas vivenciadas que vai além da escolarização. É o reconhecimento de 

que a população do campo tem direito a uma educação adequada a sua história e ao seu modo 

de produzir e de viver. Segundo o PTDRS (2005, p. 67), 

o termo Educação do ou no Campo é muito recente no Brasil e deve-se aos 

movimentos sociais do campo que com muita luta colocam este tema mais 

conhecido e na pauta governamental, do contrário, corríamos o risco de 

continuar com as escolas rurais de uma única sala, multiseriada, sem energia 

elétrica, sem água, sem sanitário, etc. 

 

Segundo Arroyo (2010), as políticas educacionais têm se concentrado no 

entendimento e na superação das desigualdades, sobretudo com as questões regionais, raciais 

e do campo que, historicamente, foram excluídas de um sistema educacional público de 

qualidade. 

Portanto, os documentos dos dois territórios trazem a luta no contexto da Educação do 

Campo, como possibilidade de confronto de modelos de desenvolvimento excludentes e 

dominantes que submeteram às populações do campo a exploração e a precariedade das suas 

condições de vida, em que a educação, antes de tudo, pode representar um instrumento de 

ruptura da ordem estabelecida. 

A possibilidade de pensar a educação na concepção de que liberta por meio de um 

processo dialógico, tornou-se referência para a Educação do Campo. Na concepção de Freire 

(1983; 2005), a pedagogia proposta encontra ressonância nos movimentos sociais, com a 

perspectiva de que é possível transformar a realidade das relações de dominação a partir de 

processos dialógicos. E, portanto, como o CODETER do Território do Sisal e do Litoral Sul é 

marcado pela presença dos movimentos sociais do campo, o tema da Educação do Campo 

aparece fortemente como política estruturante. 

Um limite que a entrevistada (5) levanta é que para a operacionalização das políticas 

planejadas e dialogadas no ambiente do CODETER existe o desafio de garantia de estrutura 

como, por exemplo, a luta de reconhecimento e de políticas públicas que possibilitem as 
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Escolas Famílias Agrícolas terem acesso ao direito de recursos pelos serviços que prestam na 

área educacional
25

.  

Os temas de discussão que têm destaque nos Territórios do Sisal e do Litoral Sul 

traduzem os eixos estratégicos definidos nos PTDRS.  As primeiras versões dos planos 

foram construídas em 2005, sob orientação e acompanhamento de consultores da SDT/MDA. 

Em 2010, esses planos foram revisados e tiveram a denominação de PTDS – Plano Territorial 

de Desenvolvimento Sustentável, mas sem modificações substantivas dos seus eixos 

estratégicos
26

.   

Segundo SDT (2005b), o PTDRS é entendido como um documento formal que 

apresenta um conjunto de diretrizes, estratégias e ações que nortearam o futuro, visando a 

promoção do desenvolvimento sustentável nos territórios rurais, como “resultante de 

consensos compartilhados dos atores sociais e o Estado, nas decisões tomadas no processo 

dinâmico de planejamento participativo”. 

Os dois PTDRS traduzem a pluralidade e a diversidade de sujeitos sociais da 

agricultura familiar e instituições na sua construção, com o desafio de atingir a redução das 

desigualdades locais. O CODES SISAL (2010, p. 56) afirma que a metodologia e a gestão da 

construção do PTDRS proporcionaram o exercício de romper com  

... a cultura da ausência de planejamento – e o mais importante: planejar com 

diversos segmentos, municípios, instituições, entidades, etc; ... a ausência de 

informações de interesse e consolida um processo de construção de um 

diagnóstico participativo, histórico e atual de sua realidade;... a ausência da 

prática de sistematização de dados e processos de interesse do Território e 

inicia um exercício da sistematização das oficinas, debates, troca de 

experiências e de seminários;... a prática de se pensar ou planejar a curto prazo 

e passa a assumir a lógica de se construir e integrar políticas públicas, ao invés 

de projetos e programas, apenas; ... a exclusão social, mas também pela 

história de lutas dos movimentos sindical, associativista, cooperativista, 

organização das mulheres, entre outros, quebrar o preconceito do coronelismo 

estabelecido em toda a Região Nordeste, e fortalece a construção e o 

fortalecimento de uma cidadania viva. 

 

 

___________________ 

25
 Na Bahia existe uma lei sancionada e não regulamentada que garante esse direito as Escolas Famílias 

Agrícolas – EFAs. São duas redes de representação das EFAs no estado da Bahia: REFAISA e AECOFA.  

26
 Essa modificação foi apenas no Estado da Bahia. É que em 2007 foram institucionalizados os Territórios de 

Identidade como unidade de planejamento para o estado da Bahia. A dimensão espacial dos 13 Territórios Rurais 

apoiados pelo MDA na Bahia é exatamente igual aos Territórios de Identidade. Neste caso, outros Territórios 

foram formados, totalizando, em 2013, 27 Territórios de Identidades (entre eles, 14 que também são Territórios 

Rurais). Neste contexto, foram atualizados os PTDRS dos Territórios Rurais e direcionados para os Territórios 

de Identidade do estado da Bahia, com a supressão do “R” de Rural, mas sem alteração substancial da proposta 

de desenvolvimento rural e nem da composição do CODETER. 
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O PTDRS é o documento no qual se encontra a Visão de Futuro dos Territórios do 

Sisal e do Litoral Sul. Respectivamente, 95,35% e 67,65% dos conselheiros demonstraram ter 

conhecimento do documento como instrumento de planejamento de longo prazo para o 

território. Em termos de elaboração do PTDRS, 95,35 % e 60,29%, respectivamente dos 

conselheiros do Território do Sisal e do Litoral Sul afirmaram ter participado da concepção e 

elaboração do plano. Esses dados demonstram a participação e o conhecimento da maioria 

dos conselheiros dos CODETER sobre o PTDRS. 

A construção do PTDRS seguiu a metodologia orientada pela SDT (2005b) que 

apresenta a sistematização da importância da construção do PTDRS na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9.  Importância do planejamento para dentro e para fora do território rural. 

Importância Para dentro do território Para fora do território 

Processo Empoderamento das pessoas, 

organizações e comunidades; 

 

Fortalecimento dos laços de 

identidade territorial; 

 

Fortalecimento das capacidades 

humanas e do capital social; 

 

Construção de estratégias cada vez 

mais sustentáveis pela crítica 

contínua ao modelo adotado. 

Visibilidade do território 

comunidade de 

desenvolvimento; 

 

Identidade como marca 

diferenciadora e dialeticamente 

facilitadora de relações de 

cooperação e solidariedade; 

 

Fortalecimento da 

competitividade sistêmica do 

território. 

Produto Instrumento de gestão participativa; 

 

Controle social sobre os rumos do 

processo de desenvolvimento; 

 

PTDRS – orientador dos 

investimentos econômicos e 

sociais. 

Atração de investidores novos e 

diversificados; 

 

Articulação de políticas públicas 

e orçamentos dos níveis infra e 

supra territoriais. 

Fonte: SDT (2005b). 

 

A Tabela 9 apresenta a construção do PTDRS como um produto, para dentro do 

território, capaz de orientar os investimentos econômicos e sociais. Nos seus preceitos 

básicos, o documento da SDT (2005b) apresenta as dimensões do planejamento: econômica; 

sociocultural; político-institucional e ambiental. 

Nos PTDRS analisados dos Territórios do Sisal e do Litoral Sul (em anexo Quadros 

10 e 11) essas dimensões são consideradas com eixos e programas definidos a partir das 
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demandas construídas pelo CODETER. No caso específico do Sisal, não aparece o eixo 

político-institucional, que o Litoral Sul demarcou os programas de acompanhamento do 

próprio PTDRS. 

É importante destacar que o exercício de construção do PTDRS, segundo a 

entrevistada (9), foi importante para debater as prioridades e, principalmente, buscar a relação 

intersetorial do desenvolvimento. O que ela aponta como desafio é que se planejam diversos 

setores, mas o processo de definição não passa pelo próprio CODETER, pois são demandas 

de luta que muitas vezes parece segmentada. Outro ponto que levanta como desafio é que, 

como tem poder de definição do PRONAT, muitas vezes ocorrem conflitos entre os próprios 

movimentos sociais do campo, como uma forma de ludibriar o real problema, reduzindo o 

conflito a migalhas. Ainda relata que antes a luta era mais forte no sentido de ir para Brasília 

para lutar por políticas estruturais, e com o CODETER parece muitas vezes que o espaço de 

luta foi reduzido e isso causa muitos conflitos, principalmente na discussão das prioridades do 

PRONAT. 

Existe marcante, nos dois territórios, a necessidade estrutural da efetivação da reforma 

agrária. Ambos os casos, a reforma agrária se constitui uma dívida histórica e condição 

necessária para a promoção do desenvolvimento rural. Fernandes (1999) aborda que a questão 

agrária constitui-se no emperramento determinado pelo controle político dos latifundiários, 

ancorados pelo Estado. Trata-se de uma questão estrutural tratada pelo processo de 

judiaciarização sem regularização a partir de projetos de leis específicos tratados pelas vias 

democráticas para realização da reforma agrária. 

Nos dois territórios existem assentamentos de reforma agrária. Os assentamentos 

rurais são respostas sócioeconômicas e políticas para as famílias assentadas, na conquista e na 

melhoria de suas condições de existência, e as ocupações são resultados de territorialização 

dos movimentos sociais do campo (FERNANDES, 1999). 

A concentração fundiária no Litoral Sul é explicada pela  

história da cacauicultura na Bahia se confunde com a própria história da 

região, pois o cacau fez o desbravamento para o interior, fundou cidades, 

formou gerações. O cacau criou uma civilização no sul da Bahia, um 

patrimônio, uma identidade histórico-cultural determinada pela atividade 

agrícola. Sendo assim nota-se uma ligação estreita entre a questão agrária 

retratada no Território Litoral Sul e a saga do cacau, enquanto sustentáculo 

sócio-econômico e cultural de uma região. Com a crise da lavoura e a 

diversificação de culturas, muitos dos produtores não obtiveram êxito 

econômico em suas novas atividades, e acabaram se endividando, ficando sem 

condições de continuar produzindo em suas propriedades. Com isso veio o 

desemprego e conseqüentemente o êxodo rural, gerando uma verdadeira 

legião de desempregados do campo, causando então a substituição das grades 
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e médias propriedades por mini-propriedades, advindas principalmente da 

reforma agrária (PTDRS, 2005 p. 53). 

 

Em uma análise de Freitas e Germani (2010), sobre a questão da reforma agrária no 

contexto da Política de Desenvolvimento Territorial Rural no Território do Litoral Sul, 

destacaram a importância história da ação dos movimentos sociais do campo na luta pela terra 

e pelos projetos de assentamento, e que a redução da pobreza necessita explicitar a autonomia 

dos sujeitos sociais do campo que possuem distintas temporalidades e espacialidades. 

Freitas e Germani (2010, p. 2-3) analisaram que o papel atribuído ao Estado de 

financiar a tecnificação,  

uma vez que o conflito por terra e o desenvolvimento rural são negados 

enquanto processos inerentes à contradição estrutural do capitalismo. Ainda 

que a reforma agrária seja reproduzida no discurso governamental como sendo 

um instrumento essencial para a promoção do desenvolvimento rural, a 

criação de novos assentamentos rurais pela ação desapropriatória do Estado 

não vem se configurando enquanto prioridade no desenvolvimento rural. Este 

processo se evidencia no orçamento e no cumprimento das metas oficialmente 

estabelecidas, o que garante a continuidade dos (des)caminhos da reforma 

agrária no campo brasileiro, em suas múltiplas escalas espaciais... Isto porque 

a ação desapropriatória do Estado evidencia o conflito de classe, reconhecendo 

os trabalhadores rurais como sujeitos sociais de sua própria (geo)história, 

enfim, é um questionamento à propriedade privada da terra e ao próprio 

modelo de desenvolvimento capitalista. Ao contrário, prioriza-se a 

recuperação e a consolidação dos assentamentos já existentes pela ação 

concessiva de créditos de fomento à produção e infraestrutura com vistas à 

emancipação dos assentados enquanto agricultores familiares integrados ao 

mercado, processo este que também desencadeia tensões e conflitos entre estes 

sujeitos sociais. 

 

O que se discute sobre a priorização dos assentamentos existentes e a recuperação, 

sem avanços no período da política de desenvolvimento territorial, pode-se constatar no 

PTDRS. O Território do Litoral Sul possui um dos maiores núcleos de assentamentos da 

Bahia, com 2.564 famílias (PTDRS, 2010). 

A crise da lavoura do cacau provocou índices de desemprego no campo, por um lado, 

e por outro, a substituição das grandes e médias propriedades por mini-propriedades advindas 

do processo de reforma agrária, com a presença de 82 assentamentos. Os movimentos sociais 

do campo representadas aqui pelo MST, MLT, MTL, MTR, FETAG, CETA e Jupará, ainda 

se deparam com a necessidade de construção de uma matriz econômica que viabilize a 

sustentabilidade dos assentamentos de reforma agrária (PTDRS, 2010). 

No PTDRS (2010, p. 99) apresenta o foco no desenvolvimento da agricultura familiar 

de forma a agregar assentados de reforma agrária, comunidades quilombolas, indígenas, 
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pescadores artesanais, com diretrizes de “ofertar assistência técnica e extensão rural para 

todos” estes segmentos articulada com as necessidades locais. 

No Território Rural do Sisal evidencia-se o problema estrutural de acesso a terra que 

influencia na sustentabilidade do agricultor no campo. A concentração fundiária é uma 

realidade histórica, marcada pela ausência de tecnologias de convivência com o semiárido, 

além das dificuldades no acesso aos serviços de assistência técnica, comercialização dos 

produtos e às linhas de crédito rural. Mesmo considerando a história das lutas e das 

resistências dos movimentos sociais e sindicais, é importante considerar que os problemas 

estruturais de acesso a terra e a água foram agravadas ao longo dos anos. Isso pode ser 

demonstrado nos índices sociais dos municípios que fazem parte da região.  

No PTDRS do Território do Sisal existe, especificamente um Programa de Acesso e 

Permanência na Terra que tem o objetivo de assegurar os meios para o assentamento, através 

do Programas de Reforma Agrária e do Crédito Fundiário, de 3000 (três mil) famílias/jovens 

por ano. Segundo o entrevistado (8) essas metas não foram cumpridas e a reforma agrária é 

uma luta presente no território, mas que muitas das ações estão fora do poder de governança 

do próprio CODETER, com necessidade de exercício de pressão perante aos órgãos 

responsáveis, como o INCRA, para que possa de fato executar uma política estruturante no 

país e na região. 

Outra demanda relacionada é de implantação de um escritório do INCRA no Território 

do Sisal para facilitar as ações da reforma agrária na região, como também de “criar em cada 

Prefeitura Municipal uma unidade administrativa com a função de titulação das terras dos 

agricultores familiares, para operacionalização em conjunto com a CDA e o INCRA” 

(CODES SISAL, 2010, p. 68).  

Em documentos da SDT (2005a, p.11 ) há a afirmação de que 

nada mais inovador do que estimular o desenvolvimento endógeno dos 

territórios rurais, partindo da ampliação da capacidade de mobilização, 

organização, diagnóstico,  planejamento e autogestão das populações locais. 

Nada mais avançado do que orientar políticas públicas segundo as demandas 

expressadas pelas comunidades e organizações da sociedade, reconhecendo as 

especificidades de cada território e ofertando instrumentos de 

desenvolvimento que atendam a essas características. O acesso à terra é um 

direito inalienável do agricultor, pois esse é o principal passo em direção à 

habilitação produtiva, aos instrumentos de apoio à produção e aos serviços 

públicos essenciais. As restrições de acesso à terra fazem parte do elenco de 

direitos negados a uma sociedade surgida de um sistema senhorial mal 

resolvido, com raízes escravocratas, e ainda presentes em alguns aspectos da 

sociedade atual. Desses resquícios brotam as mais graves formas de 

desigualdade, ainda presentes na nossa sociedade.  
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Pode-se observar que a dinâmica do desenvolvimento endógeno exercitado pelos 

movimentos sociais em geral, com a constituição dos Territórios Rurais, não conseguiu frear 

a expansão e a lógica do capitalismo e, muito menos, modificar a estrutura fundiária 

concentrada. Neste sentido, torna-se importante uma reforma agrária de viabilizar a inserção 

dos trabalhadores rurais no processo produtivo e a introdução de novas alternativas 

econômicas, com capacidade de gerar novos empregos e melhorar as condições de vida dessa 

população. 

De maneira geral, os territórios rurais analisados apresentaram problemas estruturais, 

como o alto índice de pobreza e de êxodo rural, como consequências da trajetória histórica 

dos modelos de desenvolvimento adotados, marcados pela velha institucionalidade do 

tratamento das políticas públicas. 

Essa velha institucionalidade trata do desenvolvimento rural centrado no Estado 

voltado para o atendimento de clientelas específicas das oligarquias agrárias presentes nestas 

localidades. Neste sentido, adotavam-se as regiões econômicas e as macrorregiões como 

espacialidades homogêneas voltadas para determinada cultura – o sisal e o cacau. 

A possibilidade de uma nova institucionalidade foi acompanhada pelos sujeitos sociais 

do campo na representação da diversidade da agricultura familiar, enquanto categoria 

prioritária para a abordagem territorial do desenvolvimento.  A utilização do território foi 

como uma estratégia para demarcar essa nova institucionalidade, voltada para a promoção da 

participação dos sujeitos sociais como exercício de protagonismo na construção e na execução 

das políticas públicas. 

Os índices avaliados trataram dos desafios da nova institucionalidade que enfrentam 

as práticas das velhas institucionalidades, mas com a presença, mesmo que representativa dos 

sujeitos sociais, no exercício de seu protagonismo. Esse exercício foi estimulado pela SDT, 

inicialmente, da saída da concepção do PRONAF Infraestrutura, de característica municipal, 

para o PRONAT enquanto conjunto de municípios espacializados em território, como forma 

de conceber o desenvolvimento não localista municipalmente e a participação da 

representação regional de movimentos sociais e sindicais vinculados à agricultura familiar. 

Essa concepção foi ampliada, a partir de 2008, com o Programa dos Territórios da Cidadania 

na tentativa de tratar das políticas intersetorializadas na promoção do desenvolvimento rural. 

Neste contexto, torna-se necessário abordar quais recursos financeiros de programas 

governamentais e de políticas públicas foram planejados e operacionalizados nos territórios 
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analisados no período de 2003 a 2012 e a análise de índice de planejamento e de gestão de 

projetos estratégicos. 

 

5.2. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DOS TERRITÓRIOS 

RURAIS 

 

A abordagem territorial tem o desafio de transcender o caráter normativo e, de fato, ser 

implantada a partir de práticas, não somente na garantia de participação dos sujeitos sociais 

nos espaços de governança, mas na efetividade dos programas governamentais de promoção 

do desenvolvimento rural. 

Uma das questões importantes para avaliar a efetividade é a análise dos projetos 

estratégicos dos territórios rurais que dependem da participação da comunidade nas fases de 

planejamento até o acompanhamento, incluindo avaliação e monitoramento, como também os 

impactos gerados a partir dos investimentos públicos. 

Para a dinâmica territorial consolidar a prática de formulação descentralizada de 

projetos capazes de valorizar a potencialidade local, a SDT institucionalizou o espaço do 

CODETER, por intermédio de plenária (instância máxima) deliberativa e consultiva para 

determinar as prioridades dos investimentos do PRONAT. 

Essa determinação foi considerada como uma estratégia de construção de um novo 

sujeito coletivo, capaz de articular as forças dinâmicas de uma determinada região, a partir de 

ações estratégicas para fortalecimento da agricultura familiar (SDT, 2010). Conforme 

entrevistado (12), a discussão das prioridades em uma plenária com diversas forças e 

interesses, foi uma estratégia de exercitar projetos coletivos com visão sistêmica, 

principalmente quando  tratada das cadeias produtivas.  

Essas cadeias produtivas foram determinadas no PTDRS e necessita de uma ação 

integradora e intermunicipal para sua estruturação. Entretanto, a entrevistada (13) considerou 

que as plenárias eram espaços apenas de referendar as decisões acordadas anteriormente, e 

que normalmente a sociedade civil se organizava para isso e conseguia se juntar para 

apresentar as prioridades, e em alguns momentos sem estudos de viabilidade técnica. Segundo 

o entrevistado (1), em algumas plenárias se sentia solto porque os grupos, principalmente da 

sociedade civil, estavam articulados e, dificilmente, as propostas vinda do Poder Público 

municipal passaria como prioridade. O entrevistado chama atenção para que se possam 

verificar quais municípios, normalmente, têm investimento do PRONAT.  
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Por outro lado, o entrevistado (14) considerou que as representações municipais do 

poder público não estavam abertas para o diálogo, e que as propostas direcionadas pelas 

Prefeituras, normalmente, não estavam em consonância com as estratégias do PTDRS ou 

eram destinadas para as localidades com visão de curral eleitoral. 

Neste contexto, a avaliação de projetos no contexto do Território do Sisal e do Litoral 

Sul é importante para considerar o que foi executado e quais as dificuldades e os avanços para 

operacionalização de uma ação que depende, em parte, da determinação do CODETER. 

A avaliação foi realizada com base em lista disponibilizada no SGE, divididos por 

programas de apoio a infraestrutura no período de 2003 a 2011, com dados complementares 

da CEF – Caixa Econômica Federal
27

. Os programas de apoio a infraestrutura no Território do 

Sisal foram o PRONAF e o PROINF – Programa de Infraestrutura e Serviços.  

A avaliação de projetos de investimento financiados com recursos da SDT concentra-

se nos empreendimentos econômicos (casa de farinha, casa de mel, entre outros) e ou 

sócioculturais (centro comunitário, escola família rural, entre outros), conforme Quadros 12 e 

13 (em anexo). 

No Quadro 12 apresentam-se os investimentos de infraestrutura realizado no Território 

do Sisal, no período de 2003 a 2011. Observa-se que 62% do total do MDA são para a 

execução de obras para aproveitamento de água. Esta execução não foi concluída e optou-se 

em excluir esse valor para a análise da execução de investimento. Nesta opção, foi 

considerado o valor destinado do MDA no montante de R$ 7.277.660,20, com execução de 

13,5% do valor das obras; 8,7% do valor considerada com normal (ou seja, não está em 

funcionamento); e 77,8% não iniciada ou não concluída. Em 2012, tem um investimento 

referente à aquisição de veículos de carga e utilitários e motocicletas, visando apoiar os 

serviços de comercialização pela CAR, no valor disponibilizado pelo MDA em R$ 

520.551,90 que não foi iniciado. 

 

 

 

___________________ 

27
 Instituição Federal que intermédia a relação entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e as instâncias 

governamentais estaduais ou municipais na fiscalização e no acompanhamento dos investimentos de 

infraestrutura do PROINF e do PRONAF. 
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Figura 37. Fábrica de ração a partir de recursos do PROINF, no município de Itiúba – 

Território do Sisal – 2011. 

 

Foto: Equipe Célula do Território do Sisal (2011). 

 

Observa-se baixo índice de execução das obras de infraestrutura dos programas do 

MDA no Território Rural do Sisal. Na entrevista (7), uma conselheira considerou, por um 

lado, que existe uma burocracia na relação com a CEF que retarda a execução da obra; e por 

outro, a ausência de estrutura de técnicos para atendimento das exigências da CEF e de 

estudos técnicos de viabilidade dos projetos. Pode-se constatar por meio da aplicação dos 

questionários do SGE, como já abordado anteriormente, que a maioria das Prefeituras 

Municipais possui Secretarias ou Diretorias de Agricultura, mas sem técnicos para atuação 

direta, apenas com a presença institucional de seu representante. Isso condiciona, diretamente, 

a capacidade técnica das Prefeituras Municipais na elaboração e na execução de projetos 

técnicos, e que contam com técnicos da EBDA para essas ações. Normalmente, os projetos 

técnicos do Território do Sisal têm a pró-atividade das organizações não-governamentais e 

sindicais para sua elaboração. 

Quando se observa o Quadro 13, os projetos do Território do Litoral Sul foram 

considerados todos como concluídos, mas a partir de entrevistas foi constatado que uma parte 

ainda não está em funcionamento. O valor total para o Litoral Sul dos recursos do PRONAF e 

do PROINF foi de R$ 1.130.363,00 para os investimentos em infraestrutura. 

Não se pode fazer uma comparação entre os dois territórios, porque os valores 

acessados foram somente aqueles contratualizados com a CEF. Não se considerou o montante 

destinado para os CODETER no processo de discussão durante o planejamento das 

prioridades. Segundo a entrevistada (10), muitos recursos voltaram porque não foi possível a 
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sua contratação pelas dificuldades técnicas e pela condição política na relação com as 

Prefeituras Municipais, e em alguns casos, pelos órgãos públicos estaduais que, legalmente, 

são as estruturas que podem executar os serviços de infraestrutura. 

No Litoral Sul, em 2012, há recursos previstos para aquisição de veículos de carga, 

visando o fortalecimento das cadeias produtivas no Território, pela CAR, no montante 

disponibilizado pelo MDA de R$ 322.380,00, mas não foram iniciadas as aquisições. 

Segundo a SDT (2011d), os projetos de investimentos são considerados a 

materialização formal das ações previstas no PTDRS. Ou seja, os investimentos executados 

ou em execução devem estar previstos com ações estratégicas no PTDRS dos Territórios 

Rurais, são projetos com  

propostas técnicas com metas especificas que podem ser apoiadas com 

recursos de investimento em obras,  empreendimentos, máquinas, 

equipamentos e outros bens necessários para o fortalecimento da 

agricultura familiar, em especial, nos aspectos econômicos, sociais e 

culturais, coerentes com as prioridades identificadas no PTDRS (SDT, 

2011d). 

 

As dimensões analisadas incluem as fases de planejamento, execução, implementação 

e gerenciamento das atividades dos empreendimentos em  funcionamento e os indícios de 

impacto econômicos e sócioculturais. A fase de planejamento refere-se à definição da área de 

intervenção, diagnóstico e formulação de propostas, enquanto as fases de execução e 

avaliação referem-se aos indícios de impactos e de gerenciamento do empreendimento. A 

avaliação de cada um dos indicadores calculados varia entre 0 (zero) e 1, sendo o valor 1 a 

melhor avaliação e 0 (zero), a pior avaliação. 

Os resultados do Território do Sisal e do Litoral Sul, baseados nos indicadores de 

avaliação de projeto de investimento, contribuem para análise das dimensões do 

planejamento, da gestão, da execução e dos indícios de impacto. No Território Rural do Sisal 

foi atribuído o índice médio de 0,399, enquanto do Litoral Sul foi de 0,524, respectivamente 

classificados como ruim e regular na avaliação dos projetos de infraestrutura (Tabela 10). 
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Tabela. 10. Resultados dos Indicadores de Avaliação de Projetos de Investimento do 

Território Rural do Sisal e do Litoral Sul – 2011. 

IDS – Dimensões Sisal Litoral Sul Classificação 

Avaliação da fase de planejamento do 

projeto 

0,227  

0,580 

Ruim 

Regular 

Avaliação da fase de execução do projeto 0,608  

0,418 

Bom 

Regular 

Indícios de impacto 0,406  

0,330 

Regular 

Ruim 

Indicadores gerais de gestão do projeto 0,355  

0,524 

Ruim 

Regular 

Fonte: SGE (2011). 

 

Para composição do índice da avaliação da fase de planejamento do projeto foi 

considerada a participação dos beneficiários na fase de planejamento do projeto, a capacidade 

de planejamento do projeto, as atividades sócioeconômicas do projeto, papel das organizações 

locais e organizações locais apoiadas pelo projeto.  

Nesta composição os índices dos Territórios do Sisal e do Litoral Sul variaram de ruim 

a regular, com exceção do item de avaliação da fase de execução do projeto no Território do 

Sisal que foi considerado bom, mesmo considerando que apenas 13,5% dos recursos foram 

executados e finalizados.  

Para esta avaliação, se apresenta o dilema da participação e da representação no 

CODETER. Isso porque a entrevistada (9) abordou que um dos desafios para a construção dos 

projetos é a mobilização da base. Existe a representação das instituições, mas a base pouco se 

apropria das atividades porque existe ainda a precariedade das condições básicas de vida para 

uma boa parte da população do território, principalmente do campo.  

Os índices de desenvolvimento, como educação, saúde, saneamento, entre outros, 

ainda é um desafio a ser superado nos municípios. O entrevistado (8) tratou do desafio da 

estruturação produtiva da agricultura familiar, em que há necessidade de ATER e de 

reestruturação fundiária para o alcance efetivo dos projetos, ou seja, existem condições 

anteriores que são imprescindíveis para o êxito dos projetos de investimento. 

De maneira geral, a capacidade de execução foi ruim ou regular nos Territórios 

estudados. Apresenta-se, portanto, a fragilidade das instituições locais representadas pelas 

Prefeituras Municipais na execução de projetos por conta de ausência de capacidade técnica 

instalada. Por outro lado, o entrevistado (8) considerou que o núcleo técnico formado por 

técnicos das instituições da sociedade civil, que muitas vezes assumem as ações de 



253 

 

acompanhamento, como também os esforços das equipes técnicas da CAR e da EBDA, 

mesmo com suas estruturas precarizadas. 

Os indícios de impacto foram considerados regulares e ruins e referem-se ao público 

atendido e aos impactos na qualidade de vida e mercado que abrangeu o projeto. Os impactos 

sociais, econômicos e políticos foram considerados críticos, mas por conta de muitas 

estruturas em fase de estruturação o seu funcionamento.  

De maneira geral, observa-se que o tempo para o planejamento, a execução e o 

funcionamento de um programa governamental é relativamente alto, e seu impacto de médio-

longo prazo. Isso se refere ao índice regular e ruim de gestão dos projetos quando se 

consideram as variáveis de formulação e de implementação a partir de estruturas paritárias e 

democráticas, mas que enfrentam condições estruturais inadequadas para o cumprimento de 

seus objetivos. 

Além dos recursos de investimentos do PRONAT, a partir de recursos provenientes do 

MDA, existem recursos no Programa de Territórios de Cidadania em execução e previstos 

para operacionalização nos Territórios Rurais do Sisal e do Litoral Sul, conforme Quadros 14 

e 15 (em anexo). 

As ações governamentais federais previstas do Programa de Territórios de Cidadania 

levam em considerações recursos de programas gerais e universais como ATER, PAA, como 

o próprio PRONAT, que de alguma forma estão contemplados nas ações prioritárias nos 

PTDRS dos Territórios Rurais. Observa-se que os programas, praticamente, são os mesmos 

para os dois Territórios Rurais estudados, com poucas distinções. O Território do Sisal tem 

particularidade de infraestrutura de implantação de obras e equipamentos para oferta de água 

pelo Ministério da Integração Nacional, e o Território do Litoral Sul com apoio a ATER e 

infraestrutura para unidades pesqueiras e aquícola. 

Ao analisar os investimentos do Programa do Território da Cidadania é possível 

constatar no Território do Sisal os investimentos de seis ministérios federais, com expressão 

de investimento pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em 34,16% e do Ministério da 

Integração Nacional, com implantação de infraestrutura hídrica em 30,45%. O Ministério da 

Educação teve uma participação de 17,67% de recursos voltados para as escolas do campo, o 

Ministério da Saúde com 11,90%, o Ministério do Desenvolvimento Social com 5,75% e 

apenas 0,07% do Ministério das Comunicações (Quadro 14). 

O Programa do Território da Cidadania do Litoral Sul teve investimentos de seis 

ministérios federais, com destaque para o Ministério do Desenvolvimento Agrário com 
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39,77% do total dos valores investidos, em seguida o Ministério da Saúde com 29,46%, o 

Ministério da Educação com 15,41% de investimentos para as escolas do campo, o Ministério 

da Pesca e Aquicultura com 2,61% e apenas 0,10% do Ministério das Comunicações. 

De maneira geral, observa-se que prevalece a inserção do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, como o ente do Governo Federal com maior investimento para o 

desenvolvimento rural. Outra questão é que o Território Rural do Sisal tanto nos recursos do 

PRONAT como do Programa do Território da Cidadania teve maior acesso. Entretanto, a sua 

operacionalização, no caso do PRONAT, foi menor por questões de gestão inerentes ao Pacto 

Federativo, principalmente na execução por parte das Prefeituras Municipais. 

Esses dados possibilitam analisar que a política de desenvolvimento territorial rural 

tem ainda a abordagem setorializada com a presença marcante apenas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, como estrutura de representação e de resistência no Governo 

Federal do segmento da agricultura familiar. 

Prevalece, portanto, a visão setorial da abordagem territorial inerente ao MDA e, 

especialmente, a SDT, sem a multidimensionalidade necessária para a promoção do 

desenvolvimento rural, como também do tratamento de questões estruturais, como a 

efetivação de uma política de reforma agrária. Entretanto, devem ser considerados os 

esforços, principalmente da sociedade civil, a partir dos segmentos da agricultura familiar, em 

construir instrumentos de planejamento e ocupar o espaço de governança no exercício de uma 

nova institucionalidade para o desenvolvimento rural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese analisa a trajetória dos territórios rurais como uma política de 

desenvolvimento rural no estado da Bahia, a partir de uma nova institucionalidade na 

dinâmica de regionalização. A questão central foi voltada para o entendimento de que a 

efetividade de uma nova institucionalidade depende das instituições como arcabouço 

instrumental da promoção do desenvolvimento rural. Neste sentido, existe o condicionamento 

para os arranjos institucionais inerentes à própria política de desenvolvimento territorial que 

enfrentam dinâmicas ainda das velhas institucionalidades inerentes as estruturas na 

formulação e na implementação de políticas públicas e de programas governamentais. 

A política de desenvolvimento rural, a partir da década de 1990, foi direcionada para 

os sujeitos sociais do campo - os agricultores familiares. Uma das premissas seria a garantia 

de participação destes sujeitos sociais na formulação e na implementação de políticas públicas 

de desenvolvimento rural com características intersetoriais, multidimensionais e 

intermunicipais, a partir da abordagem territorial, instituída em 2003 pelo MDA. 

Neste estudo houve a análise a partir das categorias e dos conceitos geográficos em 

duas dinâmicas construídas: a primeira, com a utilização do recorte regional; e a segunda, 

denominada de territorial, em concepção de planejamento. Essa mudança influenciou na 

dinâmica do desenvolvimento rural a partir das ações de planejamento e de participação das 

organizações sociais do campo. 

A modificação de terminologia de desenvolvimento regional para desenvolvimento 

territorial vem no sentido de contrapor a idéia do desenvolvimento exógeno e de processos 

industriais, mas que a sua utilização passou a ser geralmente como sinônimos entre os 

conceitos e sua materialização deriva basicamente da crise do Estado. Portanto, a abordagem 

territorial tem bases da localização na configuração dos lugares, a partir dos sujeitos sociais e 

das bases institucionais das relações e das representações sociais do campo. 

Não se pretende questionar a legitimidade no uso de um conceito da geografia – 

território – na instrumentalização como uma unidade de planejamento para as ações 

governamentais, mas se buscou analisar o entendimento das abordagens geográficas com a 

utilização de redes a partir do lugar, do cotidiano e das territorialidades para a política de 

desenvolvimento territorial.  

Entende-se que a utilização do conceito de território foi como tentativa de superar a 

visão dicotômica entre global e local, e municipal e estadual, a partir do cotidiano, do lugar e 
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da localização no espaço geográfico. Milton Santos (2005, p. 163) afirma que “o lugar é a 

oportunidade do evento. E este, ao se tornar espaço, ainda que não perca suas marcas de 

origem, ganha características locais... É esse o grande papel do lugar na produção da história, 

e apontá-lo é a grande tarefa dos geógrafos neste fim de século”. 

Historicamente a utilização de outro conceito da Geografia – região - fora sinônimo de 

territorialidade absoluta de um grupo, com as suas características de identidade, como um 

subespaço elaborado e uma construção estável. A modificação ou substituição de região por 

território foi no sentido de tratar uma nova institucionalidade para o desenvolvimento rural no 

Brasil, para contrapor as velhas formas centralizadas e hierárquicas do planejamento dos 

programas governamentais e das políticas públicas. 

Este debate acerca da construção dos conceitos e da concepção sobre território, através 

da relação região e poder é atual e a tentativa de controle social sobre o território pelos 

sujeitos sociais. Essa análise aponta que a construção, a conquista ou o estabelecimento de 

território é um ato político e por isso da existência de conflitos e de negociação de interesses 

quando se busca espacializar unidades de planejamento em locais que existem 

multiterritorialidades. 

Esse novo contexto pode ser analisado em uma perspectiva institucionalista que 

referenda a importância da construção das normas, regras formais e não formais nos processos 

operacionais das políticas públicas e dos programas governamentais de desenvolvimento 

rural.  

Essa nova institucionalidade busca como centralidade o fortalecimento da agricultura 

familiar como segmento estratégico para a promoção do desenvolvimento rural. A construção 

e o reconhecimento desta categoria, a partir da década de 1990, foram resultantes da 

construção de políticas públicas e de programas governamentais, e pode ser analisada 

paradoxalmente como segmento excluído e explorado historicamente pelos modelos de 

desenvolvimento adotados no Brasil, e em especial, na região do Nordeste, mas ao mesmo 

tempo, como segmento resistente e modificado que se destaca pela importância social e 

econômica. 

Este debate acadêmico e empírico sobre a construção da categoria da agricultura 

familiar foi no sentido de compreender os sujeitos sociais do campo que se direciona a 

política de desenvolvimento territorial. Neste trabalho se reconhece o embate acadêmico e 

prático existente entre as categorias de agricultura familiar e de campesinato. Entretanto, para 

a abordagem do estudo opta-se em compreender o sujeito institucionalizado pela política de 
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desenvolvimento territorial não como homogêneo, mas marcado historicamente pela exclusão 

no contexto agrário brasileiro. Sabe-se que a mudança nominal desta categoria representa a 

possibilidade de incluir na pauta das políticas públicas e dos programas governamentais a 

institucionalização de espaço para esta categoria. Esta pauta foi também para o Estado 

brasileiro responder as imposições de agências multilaterais na criação de uma nova visão do 

desenvolvimento rural. 

Considera-se que a heterogeneidade da realidade brasileira traz diferentes ruralidades 

do campo, que refuta a idéia de homogeneidade da completa urbanização do rural, ou melhor, 

a ruralidade no entendimento da multiterritorialidade, em que o rural e o urbano pertencem ao 

mesmo conjunto territorial e possuem diferenciação na análise territorial.  

Para a realidade do desenvolvimento rural, a nova institucionalidade busca garantir 

espaços de governança com a participação dos sujeitos sociais do campo, além da 

representação do poder público. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, no 

final da década de 1990, foram fomentados os CMDRS para a gestão do PRONAF 

Infraestrutura como estratégia para promoção do desenvolvimento rural de caráter municipal. 

Na análise de funcionamento dos CMDRS, por um lado, verifica-se a ingerência do poder 

executivo municipal na dominação destes espaços com práticas clientelísticas, e por outro, o 

dilema da participação representativa e da ausência de exercício democrático por parte dos 

sujeitos sociais do campo. 

Em 2003, com a formação dos territórios rurais, estes espaços foram constituídos com 

caráter intermunicipal – o CODETER – de abordagem territorial para gestão dos recursos de 

infraestrutura denominados de PRONAT. A abordagem territorial buscou instituir os espaços 

de governança na dinâmica de construção e de integração de políticas públicas para o 

desenvolvimento rural de caráter intersetorial e multidimensional. Esses espaços buscam a 

construção de autonomia, a partir de representação paritária entre a sociedade civil e o Estado, 

principalmente na tentativa de estabelecer redes de cooperação para provocar rupturas na 

dinâmica de cooptação instituída na dinâmica municipal. 

Foi verificada a ausência de um sistema nacional da agricultura familiar para 

institucionalizar a política de desenvolvimento territorial que assegure fundos de recursos 

públicos e de condições de operacionalizar os programas governamentais na abordagem 

territorial. Existem estruturas municipais, territoriais, estaduais e nacional sem um sistema 

que institucionaliza essa política na relação do pacto federativo. Isso acarreta nas condições 

precárias de repasse de recursos de infraestrutura com baixo poder de execução e de 
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dominação ainda por dinâmicas setorializadas, dependente das estruturas municipais para sua 

execução.  

Foi analisada a trajetória de implantação dos territórios rurais na Bahia, por ser um 

estado com maior número de territórios rurais instituídos, como também com o maior número 

de agricultores familiares do Brasil. Desde 2003, o estado da Bahia teve a constituição e a 

delimitação dos territórios rurais uma participação decisiva de distintas organizações da 

sociedade civil que representam a diversidade dos movimentos sociais e sindicais do campo. 

A ocupação deste espaço propiciou a formação de uma rede estadual – CET – que em 2007, 

influenciou o Governo Estadual a instituir os Territórios de Identidade
28

 como unidade de 

planejamento.  

No estado da Bahia, a primeira regionalização foi em 1966, com a divisão em 21 

regiões administrativas que não foi operacionalizada em plena ditadura militar. No final da 

década de 1980, pela Secretaria de Planejamento foram instituídas 15 Regiões Econômicas 

que foram determinadas por aspectos econômicos como áreas resultantes de uniformidade em 

níveis hierárquicos. Na análise da regionalização de órgãos administrativos do estado da 

Bahia nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, ATER, educação e saúde foram 

verificadas que cada um segue uma espacialização em unidades regionais distintas. Por um 

lado, a definição de regiões a partir da visão econômica traduz a dinâmica setorializada para o 

planejamento, e por outro, a regionalização sem seguir uma uniformidade das estruturas 

administrativas demonstram a relação do Estado na dinâmica de planejamento e de 

operacionalização das ações governamentais que tem apropriação distinta na repartição de 

suas estruturas que reforçam o caráter centralizado e hierárquico. 

Foram estruturas centralizadas no Estado da velha institucionalidade que no Nordeste 

brasileiro foram capturadas por determinadas elites oligárquicas na relação entre o poder 

regional e nacional para atendimento de demandas específicas. No mundo rural esta dinâmica 

foi instrumentalizada para a promoção da modernização do campo, sem compromisso com o 

segmento dos sujeitos sociais do campo da classe trabalhadora, voltada apenas para a 

expansão do sistema capitalista. O  campo  se  modernizou  de  maneira  conservadora  com  a  

___________________ 

28
 Neste trabalho não foram abordados os Territórios de Identidade, mesmo considerando que possuem a 

delimitação espacial dos Territórios Rurais no estado da Bahia. Em 2013, têm-se 27 Territórios de Identidade e 

13 Territórios Rurais que são ao mesmo tempo Territórios de Identidade: o primeiro como unidade do Governo 

Estadual e o segundo como unidade da SDT/MDA. Essa questão remete para outro estudo na relação entre duas 

regionalizações espacialmente iguais, mas com dinâmicas distintas na relação entre o rural e o urbano. 
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visão produtivista, mas as questões fundiárias continuaram concentradas sem transformação 

dos problemas históricos do Brasil, e em especial da região Nordeste, com o movimento de 

mudar para manter. 

Para entender uma nova institucionalidade na trajetória do estado da Bahia, optou-se 

em estudar duas experiências de territórios rurais, constituídas a partir do apoio da 

SDT/MDA, em 2003: o Território Rural do Sisal e do Litoral Sul. Essas experiências foram as 

únicas que tiveram a construção de indicadores do SGE que possibilitaram verificar fatores 

institucionais que condicionam a efetividade da abordagem territorial. Apesar de serem 

experiências distintas, tanto no contexto da localização geográfica no estado da Bahia, 

respectivamente no semiárido e no litoral, como na formação da base social das instituições 

da agricultura familiar, foi possível constatar que os fatores institucionais tiveram de maneira 

geral a mesma dinâmica. 

A formação da política territorial e do CODETER nas duas experiências tiveram a 

participação efetiva da representação da sociedade civil, mas com dinâmica distinta: no Sisal, 

com a institucionalização formal em CODES SISAL e construção de Estatuto Social; e no 

Litoral Sul, enquanto Fórum de representação não formalizado, mas com a existência de 

regimento interno para contratualizar as regras de funcionamento. O funcionamento do 

CODETER independe de estrutura formalizada, porque o seu papel é normativo e deliberativo 

perante o PRONAT, mas a operacionalização dos programas governamentais e das políticas 

públicas passa por instâncias legalmente instituídas das estruturas governamentais, 

principalmente as municipais. 

Estas experiências têm marcante a diversidade e a presença dos segmentos de 

representação do campo no espaço dos CODETER: no Território do Sisal, com o movimento 

sindical e as organizações não governamentais na influência de sua delimitação e gestão; e no 

Território do Litoral Sul, além do movimento sindical, existe a presença marcante de 

movimentos sociais de luta pela reforma agrária e de povos tradicionais (indígenas e 

quilombolas).  

O CODETER como espaço de governança entre a sociedade civil e o poder público é a 

possibilidade de formação de um sujeito coletivo que construam arranjos institucionais 

capazes de promover o desenvolvimento rural. Entretanto, a participação do poder público, 

principalmente das Prefeituras Municipais é considerada normativa e estritamente relacionada 

com as Secretarias ou Departamentos de Agricultura. Existe a limitação da operacionalização 

dos recursos de infraestrutura, que fica dependente da boa vontade do poder público 
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municipal, e em alguns momentos do poder público estadual, mediante o arcabouço legal 

vigente. 

A identidade territorial das duas experiências foi marcada pela agricultura familiar. 

Esse resultado foi em decorrência da própria trajetória de constituição dos territórios rurais de 

fortalecimento da agricultura familiar como estratégia de promoção do desenvolvimento rural. 

Esse segmento nos dois territórios tem base significativa, como também apresenta o índice de 

pobreza elevado quando se analisa o IDS e a caracterização de nível de pobreza nos 

municípios que compõem os respectivos territórios. 

No caso do Território do Sisal foi constatada que 57,21% da população são rurais e o 

índice de indigência é de 50,83%, enquanto que no Litoral Sul tem-se apenas 18,09% da 

população rural e o índice de indigência é de 44,03% (IBGE, 2010). Apesar desta diferença 

que marca o Território do Sisal como rural e o Território do Litoral Sul como urbano, 

questionam-se a metodologia de distinção do que é rural e o urbano no Brasil.  

É importante considerar as questões de urbanização no Litoral Sul provocada pela 

crise da cacauicultura, como também da própria dinâmica de ocupação do litoral baiano. 

Entretanto, a abordagem corrobora com a análise de Veiga (2001) quando afirma que o Brasil 

é menos urbano que se imagina. Essa análise é um tema importante porque determina a 

dinâmica de políticas públicas que deve ter especificidade para o tema do desenvolvimento 

rural, principalmente para a população do campo que é resiliente aos processos excludentes 

nos modelos de desenvolvimento brasileiro, e em especial da região Nordeste. 

É uma dinâmica de esvaziamento do rural presente nas metodologias de tratamento do 

rural e do urbano, que prejudica diretamente a construção de políticas públicas e de programas 

governamentais direcionados à realidade do campo. 

Nas duas experiências estudadas o índice de insustentabilidade, verificado a partir do 

IDS – Índice de Desenvolvimento Sustentável teve a mesma dinâmica: no aspecto econômico 

classificado em alta possibilidade de colapso; e nas outras dimensões (político-institucional, 

cultural, social, ambiental e demográfico), prevalecendo em níveis instáveis, e 

especificamente no Litoral Sul na área ambiental, como nível crítico por conta do processo de 

desmatamento inerente à crise da cultura do cacau na região. 

Verificar estes índices torna-se necessário para compreender que a transformação do 

quadro de insustentabilidade apresentado nas duas experiências não pode ser revertida em 

curto prazo, com políticas ainda com dinâmicas setoriais, mesmo considerando a vontade e a 

luta pela institucionalização de uma nova política com os territórios rurais. Mas ao mesmo 
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tempo, levanta-se o questionamento de como modificar questões estruturais de exclusão 

vinculadas à lógica do modo de produção capitalista em uma nova institucionalidade que tem 

características marcadamente normativas. 

A ruptura de práticas da velha institucionalidade para a garantia de princípios 

inerentes a política de abordagem territorial para o desenvolvimento rural tem enfrentamento 

materializado na formulação e na implementação das políticas públicas e de programas 

governamentais de características setoriais e na centralização apenas no MDA. 

O MDA foi um ministério criado no final da década de 1990 para tratar 

especificamente do segmento empobrecido no meio rural brasileiro, visto que o MAPA trata 

do segmento do agronegócio. Foi uma conquista a criação do MDA para operacionalizar as 

ações vinculadas a agricultura familiar e a reforma agrária, e a abordagem territorial foi uma 

tentativa, a partir da criação da SDT, em 2003, de interagir as políticas públicas e os 

programas governamentais voltados para o campo. Entretanto, na análise dos espaços de 

governança da abordagem territorial, a sua atuação está restrita aos recursos vinculados ao 

MDA, especialmente a SDT, mesmo considerando os esforços para a construção de 

instrumentos como o PTDRS de maneira multidimensional. Em 2008, outra tentativa com o 

Programa Territórios de Cidadania na inserção de 18 ministérios federais, mas quando se 

analisam os investimentos, há predomínio dos programas governamentais do MDA ou de 

outros ministérios de características universais.  

A gestão social do CODETER refere-se aos processos de planejamento, organização, 

direção e controle social das políticas públicas para o desenvolvimento territorial, com foco 

especificamente nas diretrizes que norteiam o Programa Nacional de Desenvolvimento dos 

Territórios Rurais. Nos territórios rurais analisados, a capacidade de decisão tem destaque os 

movimentos sociais e as representações dos agricultores familiares como espaço de 

participação no CODETER. Esta participação está associada ao debate territorial vinculado 

aos interesses da agricultura familiar, mesmo considerando limitações da abordagem 

territorial, como por exemplo, das políticas de luta pela reforma agrária. 

A hegemonia das instituições dos sujeitos sociais vinculados aos movimentos sociais 

do campo e a agricultura familiar destaca-se a articulação dentro deste espaço, o que leva o 

distanciamento em alguns momentos do poder público municipal, mas ao mesmo tempo se 

torna importante para a mobilização de ações comuns. 

Na análise dos espaços para deliberação dos projetos prioritários, como estratégia de 

construção e de garantia da participação destes sujeitos sociais do campo, são conquistas para 
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o exercício da democracia. Entretanto, estes espaços por conta das distintas territorialidades e 

interesses das próprias instituições da sociedade civil, muitas vezes tornam-se palcos de 

disputas por recursos de maneira segmentada. Essa dinâmica reflete nos mecanismos de 

solução de conflitos no espaço de governança dos territórios estudados que foi baixa. Este 

processo pode ser explicado porque o espaço de governança comum oculta a existência da 

multiterritorialidade, conformada pelas diversas instituições que produzem permanente 

conflitualidade (FERNANDES, 2008). 

Outro ponto é a disputa com as Prefeituras Municipais ou os próprios órgãos estaduais, 

que legalmente são os entes para operacionalização dos serviços de infraestruturas e que não 

viabilizam as deliberações do CODETER por interesses distintos e políticos. Existe o 

entendimento que a espacialidade supramunicipal  representa um poder paralelo ao mesmo 

tempo que restringe às práticas locais de clientelismo. 

Trata da relação entre o sistema político tradicional e a emergência de novas 

institucionalidades, como processos paralelos que se tem como resultado uma crise entre a 

política e a sociedade. Neste contexto, o modelo territorial torna-se insipiente pelos 

enfrentamentos de desafios de uma efetiva participação dos sujeitos sociais na política de 

desenvolvimento rural, principalmente na ruptura de pilares do modelo hegemônico 

produtivista, como também de poder institucionalizado pelo marco legal. 

Este ponto determina a prática na abordagem territorial que se confronta com o seu 

discurso. O território, além de base física, possui configurações políticas distintas das 

unidades administrativas do Estado e, portanto, torna-se necessário estabelecimento de 

mecanismos que possam assegurar as condições de políticas públicas e de programas 

governamentais enquanto instrumentos de desenvolvimento rural de uma nova 

institucionalidade. 

A construção, portanto, de uma nova institucionalização com a constituição de 

territórios rurais pressupõe enfrentar os desafios de diversas naturezas: convergir à 

regionalização para as unidades administrativas do Estado, superando a visão de planejamento 

de papel, com características burocráticas e centralizadoras, como se por decreto apenas 

pudesse ser traduzida sua importância e princípios para a promoção do desenvolvimento; 

necessidade de fortalecer e institucionalizar espaços de participação para além dos conselhos 

territoriais, confluindo as territorialidades dos sujeitos sociais nesta nova regionalização; 

garantia de espaços institucionalizados para as estruturas de governança; e superação das 

políticas setoriais de visão economicista e produtivista, com possibilidade do lugar de integrar 
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uma política de desenvolvimento calcado nas pessoas, na vida e na coletividade, observando 

que não há existência de apenas um único mundo, mas a existência de identidades locais e 

particulares, inerentes da cultura e da história das pessoas e dos lugares. 

A abordagem territorial pode ser compreendida como uma mudança institucional que 

se manifesta pelo aprendizado do exercício de participação e de democracia voltada para a 

promoção da coesão social. Este aprendizado é recente na realidade brasileira, nordestina e 

baiana e suscita a construção de estratégias de desenvolvimento rural que garanta o 

protagonismo dos sujeitos sociais do campo e a lógica de desenvolvimento voltada para a 

vida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Tabela 11. Lista das instituições que foram entrevistadas dos Territórios Rurais do Sisal e do 

Litoral Sul na Bahia – 2010 a 2013. 

Poder Público Sociedade Civil 

Prefeitura Municipal de Barrocas Coordenação Estadual dos Territórios - 

CET 

Prefeitura Municipal de Candeal Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do 

Sertão - COOPERAFIS 

Prefeitura Municipal de Ichú Federação de Órgãos para Assistência 

Social e Educacional - FASE 

Prefeitura Municipal de Lamarão Fundação de Apoio ao desenvolvimento 

Sustentável e Solidário da Região Sisaleira 

- Fundação APAEB 

Prefeitura Municipal de Serrinha Fundação de Apoio aos Trabalhadores 

Rurais e Agricultores Familiares da Região 

do Sisal e Semi-Árido da Bahia – FATRES 

Prefeitura Municipal de Valente Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais – MMTR 

UESC Movimento de Organização Comunitária - 

MOC 

UNEB Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra - MST 
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ANEXO 2 

Quadro 10.  Dimensões do Desenvolvimento, Eixos e Programas do Território do Sisal - 2010. 

Dimensão Eixos Programas 

Econômica Fortalecimento da 

agricultura familiar 

- Desenvolvimento do sistema produtivo do sisal;  

- Desenvolvimento da ovinocaprinocultura;  

- Desenvolvimento da Apicultura;  

- Fortalecimento da produção artesanal de sisal;  

- Exploração e beneficiamento de pedras e outros minerais;  

- Terra pra morar e trabalhar.  

Infraestrutura - Esgotamento sanitário  

- Eletrificação rural;  

- Conservação de Rodovias;  

- Morar Bem. 

Sociocultural Comunicação - Fortalecimento das entidades de comunicação;  

- Fortalecimento dos movimentos sociais.  

Educação para 

sustentabilidade 

- Formação de Professores;  

- Ampliação das ações socioeducativas;  

- Espaços de Leitura;  

- Pró-Universidade do Semiárido;  

- MOVA-Sisal – tecendo com a fibra, alfabetização e cidadania;  

- Qualificação educacional em assentamentos;  

- Educação para a solidariedade. 

Saúde - Mais saúde. 

Cultura - Sistema Territorial de Cultura.  

Geração de 

Trabalho e Renda 

- Vida Melhor.  

Ambiental Meio Ambiente - Educação ambiental;  

- Aterra Território;  

- Recuperação de áreas degradadas;  

- Recuperação da Bacia do Itapicuru  

Fonte: CODES SISAL (2010). 
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ANEXO 3 

Quadro 11. Dimensões do Desenvolvimento, Eixos e Programas do Território do Litoral Sul - 2010. 

Dimensão Eixos Programas 

Institucional Gestão Territorial - Monitorar e avaliar a implementação do PTDS e os resultados dos programas e projetos 

implementados; 

- Programas de fortalecimento dos municípios nas ações integradas para o Desenvolvimento do 

território; 

- Programa de formação e capacitação de Conselhos municipais; 

- Programas de apoio à constituição e consolidação de redes; 

- Programa de qualificação da comunicação territorial. 

Segurança - Programa Polícia Cidadã. 

Organização Social - Programa de apoio aos conselhos municipais; 

- Programa de apoio às formas organizativas do território Programa de Inclusão social para povos 

indígenas e quilombolas. 

Ambiental Código florestal 

 

- Programas de Licenciamento Ambiental; 

- Programas de apoio à silvicultura de espécies nativas e exóticas de uso  múltiplo. 

Bacias hidrográficas - Programa de apoio a ações de qualificação sanitária do meio urbano e rural. 

Conservação da 

Biodiversidade 

 

- Programa para zoneamento ecológico econômico do Território; 

- Programas de recuperação de áreas degradadas Plano de manejo das UCs do território; 

- Programa para Bacias Hidrográficas; 

- Política nacional das cadeias de produtos da sóciobiodiversidade. 

Pagamento de 

serviços ambientais 

- Programas para pagamento de serviços ambientais.  

Sócio-

econômicos 

Turismo Urbano e 

Rural 

- Programa de implantação do turismo de base comunitária com foco no Cacau, Chocolate e Mata 

Atlântica. 

- Produção Associada ao Turismo; 

- Programa de apoio à infraestrutura do Turismo; 

- Programa de fomento ao desenvolvimento dos segmentos turísticos; 

- Programa de Inventário do Patrimônio cultural material e imaterial. 

Continua... 
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Conclusão 

Dimensão Eixos Programas 

Sócio-

econômicos 

Pesca e Aquicultura - Programa da pesca artesanal;  

- Programa de apoio à piscicultura. 

Agricultura Pecuária 

 

- Programa de apoio à agricultura agroecológica; Programa de Apoio a implantação de Sistemas 

agroflorestais; - Programa de ATER; Programa para a cadeia produtiva do Cacau; - Programa para a 

cadeia produtiva da Mandioca; Programa para a cadeia produtiva da Pecuária; - Programa para a cadeia 

produtiva da Apicultura; e Programa para a infraestrutura da produção agropecuária. 

Infraestrutura 

 

- Programa de Recuperação e Manutenção de Estradas; 

- Programa de Comunicação para as Comunidades Rurais; 

- Programa de apoio a Comercialização; - Programa para o desenvolvimento do esporte; 

- Apoiar ações de qualificação sanitária do meio urbano e rural. 

Economia Solidária  

Sócio-

educacional 

Juventude 

 

 

- Programa de apoio ao Empreendedorismo de Jovens; 

- Programas de lazer para a juventude Programas de combate à violência; 

- Programa de Institucionalização de Secretarias da Juventude. 

Gênero e geração - Programa para promoção da eqüidade das relações de gênero, de geração e de etnia. 

Educação 

 

- Programa de ampliação dos espaços educativos para a pesquisa e o trabalho; Programa de qualificação 

da educação; e Programa de Ciência e Tecnologia. 

Cultura 

 

- Produção simbólica e diversidade cultural; - Cultura, Cidade e Cidadania; 

- Cultura e Economia Criativa; - Cultura e Desenvolvimento sustentável; 

- Gestão e Institucionalidade da cultura. 

Saúde 

 

- Programa de apoio à qualidade de vida das famílias;  - Programa de apoio a mutirões de saúde; 

- Programas de saúde para as comunidades tradicionais; - Programas de serviços de saúde para 

população carente; - Programas de apoio ao idoso; - Programas de apoio às ações preventivas nos 

municípios. 

Comunidades 

Tradicionais 

 

Assistência  

Fonte: PTDS (2010). 
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ANEXO 4 

Quadro 12. Relação dos Projetos de Investimento do Território do Sisal, com proponente, localização, recursos financeiros e situação, da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/ Ministério do Desenvolvimento Agrário – período de 2003 a 2011. 

Programa Objeto Localização 

(município) 

Proponente Valor do 

projeto 

Valor do 

MDA 

Situação 

PRONAF Aquisição de Kit informática Barrocas  Prefeitura Municipal de Barrocas 3.021,85 2.970,00 Concluída  

PRONAF Aquisição de um veículo utilitário  Barrocas  Prefeitura Municipal de Barrocas 27.196,75 24.500,00 Concluída 

PROINF Implantação do matadouro e 

frigorífico misto 

Barrocas Prefeitura Municipal de Barrocas 2.526.873,72 1.559.691,00 Não 

iniciada 

PROINF Ampliação e modernização da 

infraestrutura física do mercado 

municipal da agricultura familiar 

Conceição do 

Coité  

Prefeitura Municipal de Conceição 

do Coité 

521.000,00 500.000,00 Não 

iniciada 

PROINF Aquisição de motocicleta 125 CC Conceição do 

Coité 

Prefeitura Municipal de Conceição 

do Coité 

15.755,63 13.110,00 Concluída 

AFEM Aquisição de um conjunto: Trator 

e implementos 

Itiúba  Prefeitura Municipal de Itiúba 91.924,61 80.000,00 Concluída 

PROINF Reforma e adequação da Central 

de Comercialização 

Itiúba  Prefeitura Municipal de Itiúba 295.006,94 250.000,00 Concluída 

PROINF Aquisição de 02 veículos Itiúba Prefeitura Municipal de Itiúba 50.000,00 47.500,00 Concluída 

PROINF Apoio Educação no Campo no 

Município de Itiúba – Ba.  

Itiúba Prefeitura Municipal de Itiúba 445.642,87 348.650,00 Normal 

PROINF Implantação de Unidade de 

Produção de Ração Animal no 

Município de Itiúba – Ba 

Itiúba Prefeitura Municipal de Itiúba 250.000,00 237.500,00 Normal 

PRONAF Aquisição de veiculo, kit 

informática e kit irrigação 

Itiúba  Prefeitura Municipal de Itiúba 39.618,65 24.750,00 Concluída 

Continua... 
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Conclusão 

Programa Objeto Localização 

(município) 

Proponente Valor do 

projeto 

Valor do 

MDA 

Situação 

PROINF Agregação de valor para a 

agricultura familiar através da 

construção de Abatedouro 

Frigorífico 

Itiúba Prefeitura Municipal de Itiúba 1.899.125,87 1.808.691,30 Não 

iniciada 

PRONAF Construção de barragem, 

recuperação e instalação de poços 

artesianos, construção de cercas 

em áreas de pasto construção de 

uma sala 

Monte Santo  Prefeitura Municipal de Monte 

Santo 

127.202,08 102.267,00 Concluída 

PRONAF Aquisição de um kit informática Nordestina  Prefeitura Municipal de Nordestina  3.000,00 2.970,00 Concluída 

PRONAF Construção da Casa de 

Beneficiamento de Mel, aquisição 

de equipamentos 

Nordestina  Prefeitura Municipal de Nordestina  36.927,77 34.650,00 Concluída 

PRONAF Aquisição de um kit informática  Queimadas  Prefeitura Municipal de Queimadas 3.583,23 2.970,00 Concluída 

PROINF Assistência Técnica  São 

Domingos 

Prefeitura Municipal de São 

Domingos 

29.351,03 27.138,00 Concluída 

PROINF Aquisição de 02 veículos de 

passageiros e 01 motocicleta 

São 

Domingos 

Prefeitura Municipal de São 

Domingos 

53.816,68 50.000,00 Concluída 

PRONAF Construção de entreposto de mel e 

cera de abelha, centro de 

treinamento. Aquisição de um kit 

informática  

Serrinha  Prefeitura Municipal de Serrinha 144.056,45 106.920,00 Concluída 

PROINF Construção de uma Escola 

Família Agrícola de 2o Grau e 

aquisição de equipamentos  

Serrinha  Prefeitura Municipal de Serrinha 760.000,00 722.000,00 Não 

iniciada 
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Continua... 

 

 

 

Conclusão 

Programa Objeto Localização 

(município) 

Proponente Valor do 

projeto 

Valor do 

MDA 

Situação 

PROINF Construção do Centro de 

Convenções 

 

Tucano  Governo do Estado da Bahia 445.234,02 200.000,00 Não 

iniciada 

PROINF Apoio a estruturação e 

funcionamento do Centro 

Tecnológico do Sisal 

Valente  Prefeitura Municipal de Valente 146.674,39 139.094,00 Concluída 

PROINF Aquisição de motocicleta Valente  Prefeitura Municipal de Valente 7.712,84 6.693,00 Concluída 

PROINF Apoio a Educação no campo por 

meio da estruturação do Centro de 

Formação e Capacitação 

Valente  Prefeitura Municipal de Valente 200.000,00 194.000,00 Não 

iniciada 

PROINF Implantação de unidade de 

beneficiamento de leite 

Governo 

Estadual 

Secretaria Estadual da Agricultura, 

Irrigação e Reforma Agrária 

188.800,00 169.920,00 Não 

iniciada 

PROINF Apoio a produção e 

comercialização do artesanato 

Governo 

Estadual 

Secretaria Estadual da Agricultura, 

Irrigação e Reforma Agrária 

112.360,00 101.124,00 Não 

iniciada 

PROINF Execução de obras para 

aproveitamento de água 

subterrânea 

Governo 

Estadual 

Secretaria Estadual da Agricultura, 

Irrigação e Reforma Agrária 

13200000,00 11880000,00 Não 

iniciada 

******** 28 projetos *********** TOTAL 21623885,38 18637108,30 ******* 

Fonte: Adaptado SGE (2011); Oliveira et al (2011).     (¹) Desenvolvimento Sustentável Territorial Rural 
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ANEXO 5 

 

Quadro 13. Relação dos Projetos de Investimento do Território do Litoral Sul, com proponente, localização, recursos financeiros e situação, da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/ Ministério do Desenvolvimento Agrário – período de 2003 a 2011. 

Programa Objeto Localização 

(município) 

Proponente Valor do 

projeto 

Valor do 

MDA 

Situação 

 Apoio a agroindustrialização das 

atividades produtivas dos 

agricultores familiares 

Buerarema Prefeitura Municipal de Buerarema 360.534,88 296.070,00 Concluída 

 Apoio ao processo cooperativista  Ilhéus Prefeitura Municipal de Ilhéus 276.458,93 252.000,00 Concluída 

 Aquisição de um caminhão Ilhéus Prefeitura Municipal de Ilhéus 136.600,00 126.112,00 Concluída 

 Aquisição de motocicleta e 

reforma da sede da cooperativa 

Itabuna Prefeitura Municipal de Itabuna 34.187,83 31.350,00 Concluída 

 Infraestrutura e serviços Una Prefeitura Municipal de Una 114.277,87 103.570,00 Concluída 

 Aquisição de equipamentos para 

unidade de transformação e 

beneficiamento de agroindústria 

de cacau, banana e polpa de frutas 

Arataca Prefeitura Municipal de Arataca 35.000,00 33.261,00 Concluída 

 Aquisição de veículos, 

computadores, equipamentos de 

escritório, trator, elaboração de 

projeto, datashow, caminhonete 

Itabuna Prefeitura Municipal de Itabuna 314.601,85 288.000,00 Concluída 

******** 7 projetos ********* TOTAL 1.271.661,36 1.130.363,00 ******** 

Fonte: Adaptado SGE (2011). 
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ANEXO 6 

 

Quadro 14. Relação dos Projetos do Programa de Território da Cidadania para apoio as atividades 

produtivas, cidadania e direitos e infraestrutura no Território Rural do Sisal – 2008 a 2013. 

Fonte Descrição Quantidade Valor 

Ministério da 

Integração 

Nacional 

Implantação de Obras e 

Equipamentos para Oferta de 

Água - Plano Brasil sem 

Miséria 

5.469 Estruturas 

Implantadas 

R$ 34.379.036,00 

Ministério da 

Educação - MEC 

Laboratórios de Informática 

para as Escolas no Campo 

61 Laboratórios de 

Informática 

Entregues 

R$ 191.540,00 

Programa Laptop Educacional 

para as Escolas no Campo 

351 Computadores 

Entregues 

R$ 342.225,00 

Programa Mais Educação 

Campo 

286 Escolas 

Atendidas 

R$ 11.440.000,00 

Computador Interativo 260 Equipamentos 

Entregues 

R$ 1.300.000,00 

Construção de Escolas no 

Campo 

4 Escolas 

Construídas e 

Equipadas 

R$ 2.276.176,09 

ProInfância 4 Escolas Infantis 

Construídas 

R$ 4.400.000,00 

Ministério da 

Saúde – MS 

Incentivo Financeiro aos 

Entes Federados em 

Vigilância em Saúde 

582.329 População 

coberta / unidade 

R$ 476.346,78 

Piso de Atenção Básica Fixo 582.329 População 

coberta / unidade 

R$ 12.956.820,25 

Ministério das 

Comunicações - 

MC 

Ampliação e Manutenção de 

Conexão à Internet para 

Inclusão Digital 

124 Pontos de 

Presença GESAC 

(antena e conexão 

terrestre) 

R$ 76.967,80 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social - MDS 

Aquisição de Alimentos 

Provenientes da Agricultura 

Familiar - Plano Brasil sem 

Miséria 

790 Família 

Agricultora 

Beneficiada 

R$ 2.398.342,08 

Proteção Social para Crianças 

e Adolescentes Identificadas 

em Situação de Traballho 

Infantil - Plano Brasil sem 

Miséria 

18.430 Crianças e 

Adolescentes 

Atendidos 

R$ 4.096.500,00 

Continua... 
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http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632094&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632129&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632129&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632193&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632208&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632208&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632225&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632244&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632244&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632244&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632248&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632190&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632190&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632190&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632190&gestao_p=0&territorio=43
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Conclusão 

Fonte Descrição Quantidade Valor 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário – MDA 

 

Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar - PAA 

185 Agricultores 

Familiares 

Beneficiados 

R$ 470.842,33 

Fomento à Estruturação e 

Consolidação de Redes Sócio-

Produtivas da Agricultura 

Familiar no Âmbito dos 

Territórios Rurais 

50 Empreendimentos 

Apoiados 

R$ 80.000,00 

Disponibilização de Insumos 

para a Agricultura Familiar 

1.166 Famílias 

Assistidas 

R$ 58.333,33 

Apoio à Elaboração e Gestão 

Social dos Planos Territoriais 

de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - PTDRS 

1 PTDRS R$ 330.000,00 

Assistência Técnica 

Especializada para Mulheres 

Rurais 

1 Projetos Apoiados R$ 41.666,66 

Fomento à Participação da 

Agricultura Familiar nas 

Cadeias de Energias 

Renováveis 

127 Famílias 

Atendidas 

R$ 93.435,14 

Apoio a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços em 

Territórios Rurais 

1 Projetos Apoiados R$ 400.000,00 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural para a 

Reforma Agrária 

127 Famílias 

Assistidas 

R$ 22.834,95 

Organização Produtiva de 

Trabalhadoras Rurais 

1 Projetos Apoiados R$ 232.435,00 

Documentação da 

Trabalhadora Rural 

10 Mutirões 

Realizados 

R$ 311.550,15 

Capacitação de Agentes de 

Desenvolvimento 

80 Agentes de 

Desenvolvimento 

Capacitados 

R$ 177.243,75 

Apoio ao Planejamento e à 

Gestão Social - Perspectiva de 

Gênero no Desenvolvimento 

Territorial Rural 

1 Mulheres 

Capacitadas 

R$ 10.000,00 

Concessão de Crédito-

Instalação às Famílias de 

Assentados 

1.289 Famílias 

Atendidas 

R$ 10.231.900,35 

Concessão de Crédito para 

Aquisição de Imóveis Rurais e 

Investimentos Básicos – 

Fundo de Terras 

7 Famílias 

Beneficiadas 

R$ 636.316,58 

Continua... 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632052&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632052&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632077&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632077&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632077&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632077&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632077&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632128&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632128&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632139&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632139&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632139&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632145&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632145&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632145&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632145&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632146&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632146&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632146&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632183&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632183&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632183&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632050&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632050&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632089&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632089&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632175&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632175&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632180&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632180&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632180&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632180&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632095&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632095&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632095&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=43
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Conclusão 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário – MDA 

Implantação e Recuperação de 

Infraestrutura Básica em 

Projetos de Assentamento 

123 Famílias 

Atendidas 

R$ 52.421,10 

Apoio aos Estados para 

Implantação do Cadastro de 

Terras e Regularização 

Fundiária no Brasil 

3 Imóveis 

Georreferenciados 

R$ 1.867.372,00 

Aquisição de Máquinas e 

Equipamentos -  Municípios 

com até 50.000 Habitantes 

80 Máquinas 

disponibilizadas 

R$ 23.558.300,41 

 TOTAL R$ 112.908.605,75 

Fonte: Programa Território da Cidadania (2013). 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632108&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632108&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632108&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632114&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632114&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632114&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632114&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=43
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=43
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ANEXO 7 

 

Quadro 15. Relação dos Projetos do Programa de Território da Cidadania para apoio as 

atividades produtivas, cidadania e direitos e infraestrutura no Território Rural do Litoral Sul – 

2008 a 2013. 

Fonte Descrição Quantidade Valor 

Ministério da Pesca 

e Aquicultura - 

MPA 

Apoio à Assistência 

Técnica e Extensão 

Pesqueira e Aquícola 

1.170 Pescadores e 

aquicultores 

atendidos com 

ações de assistência 

e extensão 

pesqueira e 

aquícola 
 

R$ 1.183.146,07 
 

Implantação de 

Infraestrutura Pesqueira e 

Aquícola 

1 Estruturas físicas e 

logísticas de 

unidades integrantes 

das cadeias 

produtivas aqüícola 

e pesqueira 

implantadas e em 

funcionamento. 

R$ 400.000,00 

Ministério da 

Educação - MEC 

Apoio à Formação 

Profissional e Tecnológica - 

Pronatec Campo 

40 Vagas R$ 96.000,00 
 

Laboratórios de Informática 

para as Escolas no Campo 

8 Laboratórios de 

Informática 

Entregues 

R$ 25.120,00 

Programa Laptop 

Educacional para as Escolas 

no Campo 

427 Computadores 

Entregues 

R$ 416.325,00 

Programa Mais Educação 

Campo 

62 Escolas 

Atendidas 

R$ 2.480.000,00 

Computador Interativo 114 Equipamentos 

Entregues 

R$ 570.000,00 

Construção de Escolas no 

Campo 
1 Escolas 

Construídas e 

Equipadas 
 

R$ 240.325,94 

ProInfância 5 Escolas Infantis 

Construídas 

R$ 5.500.000,00 

Ministério das 

Comunicações - 

MC 
Ampliação e Manutenção 

de Conexão à Internet para 

Inclusão Digital 

94 Pontos de 

Presença GESAC 

(antena e conexão 

terrestre) 

 
 

R$ 62.863,68 

Continua... 
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Conclusão 

Fonte Descrição Quantidade Valor 

Ministério da Saúde 

– MS 

Incentivo Financeiro aos 

Entes Federados em 

Vigilância em Saúde 

772.683 População 

coberta / unidade 

R$ 632.056,90 

Piso de Atenção Básica 

Fixo 
772.683 População 

coberta / unidade 
 

R$ 

17.192.196,75 
 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social - MDS 

Proteção Social para 

Crianças e Adolescentes 

Identificadas em Situação 

de Traballho Infantil - 

Plano Brasil sem Miséria 

6.010 Crianças e 

Adolescentes 

Atendidos 

R$ 1.364.000,00 

 Aquisição de Alimentos 

Provenientes da Agricultura 

Familiar - Plano Brasil sem 

Miséria 

2.039 Família 

Agricultora 

Beneficiada 

R$ 6.295.127,28 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário - MDA 

Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar - PAA 

240 Agricultores 

Familiares 

Beneficiados 

R$ 612.095,03 

 

 
 

Fomento à Estruturação e 

Consolidação de Redes 

Sócio-Produtivas da 

Agricultura Familiar no 

Âmbito dos Territórios 

Rurais 

50 

Empreendimentos 

Apoiados 

R$ 80.000,00 
 

Disponibilização de 

Insumos para a Agricultura 

Familiar 

1.166 Famílias 

Assistidas 
 

R$ 58.333,33 
 

Assistência Técnica 

Especializada para 

Mulheres Rurais 

1 Projetos Apoiados R$ 41.666,66 

Fomento à Participação da 

Agricultura Familiar nas 

Cadeias de Energias 

Renováveis 

127 Famílias 

Atendidas 

R$ 93.435,14 

Apoio a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços 

em Territórios Rurais 

1 Projetos Apoiados R$ 350.000,00 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural para a 

Reforma Agrária 

1.760 Famílias 

Assistidas 

R$ 316.452,83 

Continua... 
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Conclusão 

Fonte Descrição Quantidade Valor 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário - MDA 

Documentação da 

Trabalhadora Rural 

10 Mutirões 

Realizados 

R$ 311.550,15 

Capacitação de Agentes de 

Desenvolvimento 

80 Agentes de 

Desenvolvimento 

Capacitados 

R$ 177.243,75 

Apoio ao Planejamento e à 

Gestão Social com 

Perspectiva de Gênero no 

Desenvolvimento 

Territorial Rural 

1 Mulheres 

Capacitadas 
 

R$ 10.000,00 

 

 

 
 

Concessão de Crédito-

Instalação às Famílias de 

Assentados 

1.344 Famílias 

Atendidas 
 

R$ 5.620.122,62 

Aquisição de Máquinas e 

Equipamentos para 

Municípios com até 50.000 

Habitantes 

39 Máquinas 

disponibilizadas 

R$ 9.573.767,62 

Concessão de Crédito para 

Aquisição de Imóveis 

Rurais e Investimentos 

Básicos – Fundo de Terras 

4 Famílias 

Beneficiadas 

R$ 688.827,91 

Apoio à Elaboração e 

Gestão Social dos Planos 

Territoriais de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável - PTDRS 

1 PTDRS R$ 330.000,00 

Organização Produtiva de 

Trabalhadoras Rurais 

35 Projetos 

Apoiados 

R$ 5.809.852,95 

 TOTAL R$ 60.530.509,61  

Fonte: Programa Território da Cidadania (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
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http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632095&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632095&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632119&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=90
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/portlets/territorios/oferta/report-matriz-new?ano=2013&grupo=1&grupo=2&grupo=3&csv_p=0&initial_response_id=10632154&gestao_p=0&territorio=90
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SGE – Questionário - 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 

( ) Consellho da criança e adolescentes 

Outro__________________________________________________________________ 

 

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 

5 - Há muito controle 
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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__________________________________________________________________ 

Q1_P15: Quais os meios de divulgação das informações comerciais e de mercado no 

munícipio? 
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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 
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( ) Desenvolvimento de projetos de infra-estrutura 

( ) Desenvolvimento de projetos sociais 

( ) Desenvolvimento de atividades culturais 

( ) Desenvolvimento de projetos de proteção ambiental 

( ) Nenhuma das anteriores 

 

Q1_P27: Há neste município Secretaria Municipal de Planejamento? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 
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ANEXO 9 

SGE – Questionário – 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 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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) (  ) 
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Os processos de colonização/ocupação (  ) 

Os movimentos sociais e/ou políticos (  ) 

 

Q2_P9: Na gestão do território, como é avaliada a participação das seguintes instituições: 

Por favor escolha uma resposta apropriada para cada item 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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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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 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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_P13: Que importância tem tido cada um dos segunites aspectos na história comum do 

território: 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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 

 

Não sabe - Nenhuma importância – 1 - Muito Importante - 5 

 

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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ANEXO 10 

SGE – Questionário – 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 

 

Q3_P10: Se sim, há quanto tempo exerce a função de assessor técnico? 

Responder apenas se a resposta da questão Q3_P9 for SIM 

_____________________________________________________________________ 
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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 

 ( ) Com intervalos superiores a seis meses 

( ) Não sabe 
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( ) 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 

Muita baixa - 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 

O_u_tr_o__________________________________________________________________ 

 

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 

Nunca é tratado - 1 Não sabe Não se aplica - 5 - Sempre é tratado 

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 Não sabe Não se aplica - 5 - Prejudicam muito  

 

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? 



309 

 

 

 

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 

( ) 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 criterios 

( ) 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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ANEXO 11 

SGE – Questionário - Avaliação de Projetos de Investimento 

 

Identificação 

 

Q5_P1: Entrevistador 

Informe o nome do entrevistador 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P2: Data de aplicação do questionário 

Informe a data 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P3: UF 

Informe a UF de localização do projeto 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P4: Município 

Informe o município de localização do projeto 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P5: Território 

Informe o território de localização do projeto 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P6: Código de Operação 

Número do Contrato na Caixa 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P7: Nome do proponente 

Informe o nome do proponente 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P8: Nome do(s) entrevistado(s) 

Informe o nome do(s) entrevistado(s) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Q5_P9: Assinale a categoria que se enquadra o entrevistado 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Executor 

( ) Colegiado 

( ) Beneficiário 

 

Planejamento do Projeto 

 

Q5_P10: Indique como ocorreu a definição do projeto: 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Indicado no PTDRS 

( ) Indicado em outro instrumento de planejamento 

( ) Demanda espontânea dos beneficiários 

( ) Ofertado pela SDT-MDA 

( ) Emenda Parlamentar 

( ) Não sabe 
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( ) Não se aplica 

 

Q5_P11: Quais foram os objetivos centrais do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Redução da pobreza 

( ) Geração de renda 

( ) Fortalecimento de cadeias produtivas 

( ) Fortalecimento de redes sociais 

( ) Fortalecimento da gestão social 

( ) Recuperação Ambiental 

( ) Desenvolvimento de novas tecnologias 

( ) Fortalecimento do cooperativismo 

( ) Fortalecimento de ações afirmativas de gênero, raça e etnia 

( ) Fortalecimento da educação no campo 

( ) Fortalecimento das capacidades locais 

( ) Fortalecimento da identidade territorial 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P12: Houve participação dos beneficiários na elaboração do projeto? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P13: Havendo participação dos beneficiários, em que fase(s) do projeto ela ocorreu? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam (Responder apenas se a resposta da pergunta 

anterior foi SIM) 

( ) Na definição da área de intervenção 

( ) Na definição do tipo de projeto 

( ) Na elaboração do diagnóstico 

( ) Na concepção do projeto 

( ) No acompanhamento do processo de implementação 

( ) Na gestão do projeto 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P14: Quem participou da definição de critérios para identificação dos benficiários do 

projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

 ( ) A entidade proponente 

( ) O colegiado territorial 

( ) Intermediação/indicação política 

( ) Não sabe 
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( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P15: Indique os critérios utilizados para a elegibilidade dos beneficiários do projeto: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Nível da renda 

( ) Potencial produtivo 

( ) Gênero 

( ) Integração de comunidades tradicionais 

( ) Grupos etários 

( ) Participação nas instâncias colegiadas 

( ) Participação em associações/cooperativas 

( ) Assentados da reforma agrária 

( ) Ser agricultor familiar 

( ) Não houve criterios definidos previamente 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P16: Quais são os tipos de organizações apoiadas pelo projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Empreendimentos autônomos 

( ) Cooperativas 

( ) Prestadoras de serviços 

( ) Associações informais 

( ) Não apoia organizações 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P17: Em caso de projetos sócio-culturais foi realizado: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Estimativa da demanda social 

( ) Levantamento das atividades sócio-culturais demandadas 

( ) Levantamento dos equipamentos necessários para o funcionamento do projeto 

( ) Levantamento de recursos humanos necessários para o funcionamento do projeto 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P18: Qual critério foi utilizado para definir a abrangência do projeto dentro do território? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Político/Administrativo 

( ) Físico/Geográfico 

( ) Cultural 

( ) Ambiental 

( ) Territórios rurais apoiados pela SDT/MDA 
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( ) Recorte territorial utilizado em outras políticas públicas 

( ) Não houve critério pré-estabelecido 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P19: Que atividades da sociedade são atendidas com a execução do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Produtivo 

( ) Educacional 

( ) Saúde 

( ) Infra-estrutura social 

( ) Infra-estrutura produtiva 

( ) Institucionais 

( ) Culturais 

( ) Esportivos e recreativos 

( ) Assistenciais 

( ) De Comunicação 

( ) De Informação 

( ) Direito e Cidadania 

( ) Nenhuma atividade 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P20: O projeto contempla os aspectos ambientais e de desenvolvimento sustentável do 

território em relação a: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Uso sustentável de recursos naturais do território 

( ) Medidas de manejo dos impactos ambientais 

( ) Gestão de custos ambientais 

( ) Oferta de serviços ambientais 

( ) Não contempla nenhum aspecto 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P21: Quais ações abaixo foram utilizadas no planejamento do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Capacitação/Formação 

( ) Levantamento de informações 

( ) Assistência técnica em produção 

( ) Assessoria em gestão 

( ) Visitas técnicas e intercâmbios 

( ) Integração à redes 

( ) Acesso a crédito 

( ) Não sabe 
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( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P22: Existe algum sistema de auditoria e acompanhamento financeiro do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Auditoria interna 

( ) Auditoria interna acompanhada por órgãos federais de controle 

( ) Auditoria interna acompanhada pelo colegiado territorial 

( ) Auditoria externa 

( ) Controle social 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P23: Indique as parcerias firmadas para a implantação do projeto: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Parcerias com a Prefeitura 

( ) Parcerias com o Governo do Estado 

( ) Parcerias com Organizações da sociedade civil 

( ) Parcerias com Entidades de Assistência Técnica 

( ) Não houve parcerias 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P24: Quais foram as etapas de elaboração do projeto que houve participação dos 

beneficiarios: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam e faça um comentário 

( ) Definição de Componentes do projeto 

( ) Definição de áreas de investimentos 

( ) Identificação/Definição de soluções 

( ) Diagnósticos 

( ) Definição de visão de futuro 

( ) Seleção de executores 

( ) Definição de beneficiários 

( ) Definição de mecanismos para avaliação 

( ) Nenhuma etapa 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P25: Qual o papel do Colegiado Territorial no desenho e definição dos componentes do 

projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam e faça um comentário 

( ) Colegiado prepara a proposta 

( ) Colegiado é consultado 

( ) Colegiado avalia 
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( ) Colegiado autoriza desembolsos 

( ) Colegiado co-administra o projeto 

( ) Nenhum 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P26: Qual é o papel das entidades públicas no desenvolvimento do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Elaboram a proposta 

( ) Aprovam a proposta 

( ) Co-financiam 

( ) Avaliam o projeto 

( ) Participam com apoio técnico 

( ) Nenhum 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P27: Indique as atividades econômicas que foram promovidas pelo projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Avicultura 

( ) Bovinocultura 

( ) Suinocultura 

( ) Apicultura 

( ) Ovinocaprinocultura 

( ) Pesca ou aqüicultura 

( ) Produção florestal 

( ) Beneficiamento de produtos 

( ) Artesanato 

( ) Comercialização 

( ) Turismo rural 

( ) Serviços tecnológicos 

( ) Agricultura 

( ) Biodisel 

( ) Grãos 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P28: Se o projeto estiver relacionado a alguma cadeia produtiva, responda que tipo de 

ações são realizadas para o seu fortalecimento: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Participação em acordos da cadeia produtiva 

( ) Negociação entre os fornecedores do produto 

( ) Acordos entre fornecedores e clientes 

( ) Incentivos Fiscais, Tecnológicos e/ou Institucionais 
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( ) Estudos de cadeia 

( ) Vinculação de empreendimentos econômicos solidários à cadeia 

( ) Não contempla nenhuma ação 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P29: Caso o projeto considere metas explícitas para o aumento da competitividade, a 

quais ações elas estão 

relacionadas? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

 ( ) Aumento da produtividade 

( ) Redução de custos 

( ) Diversificação produtiva 

( ) Incorporação de novas técnicas 

( ) Desenvolvimento gerencial 

( ) Estratégias de mercado 

( ) Aumento de capital de giro 

( ) Acesso à crédito 

( ) Nenhuma em particular 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P30: O projeto realizou estudos sobre o mercado de produtos ou serviços em relação a: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Estudo de demanda 

( ) Estudo de localização 

( ) Análise de custos 

( ) Análise de preços 

( ) Qualidade do produto 

( ) Sanidade do produto 

( ) Transporte 

( ) Normas de comércio 

( ) Comercialização 

( ) Não realizou nenhum estudo 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P31: Em caso de projeto com finalidade produtiva, foi realizado estudo de viabilidade 

econômica? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 
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Aspectos da Gestão 

 

Q5_P32: Indique a instância gestora do projeto: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Prefeitura 

( ) Associação 

( ) Cooperativa 

( ) Movimentos sociais 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P33: Os beneficiários foram suficientemente informados sobre o projeto? 

Escolha apenas uma das alternativas 

 ( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P34: A implementação do projeto foi acompanhada pelos beneficiários? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P35: O repasse da gestão, incluindo a cessão dos bens edificados, adquiridos e/ou 

recuperados, foi devidamente legalizado? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P36: Foram definidos indicadores de acompanhamento conhecidos pelos atores que 

participam do projeto? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P37: Os indicadores são utilizados periodicamente para monitorar o projeto? 

Escolha apenas uma das alternativas (Responder somente se a resposta da questão Q5_P34 for 

SIM) 

( ) Sim 
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( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P38: Quais foram os mecanismos para ajustar o projeto depois dos resultados verificados 

com o acompanhamento do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Reprogramação de atividades 

( ) Ajustes em componentes do projeto 

( ) Ajustes orçamentários 

( ) Mudança de participantes 

( ) Renegociação de acordos 

( ) Mudanças na metodologia do projeto 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

( ) Nenhuma 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P39: Quem são os responsáveis pelo monitoramento do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

 ( ) Técnicos da entidade executora 

( ) Técnicos da entidade financiadora 

( ) Beneficiários 

( ) Colegiado Territorial 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

( ) Nenhuma 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P40: Quais as instâncias de controle social do projeto 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

( ) Colegiado Territorial 

( ) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

( ) Cooperativa/Associação 

( ) Sindicato 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

( ) Nenhuma 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P41: Qual a estratégia de monitoramento e controle social do projeto? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Reuniões de avaliação 

( ) Divulgação pública dos resultados 

( ) Acompanhamento por comitê gestor 

( ) Não sabe 
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( ) Não se aplica 

( ) Nenhuma 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P42: Como se caracteriza o processo de gestão? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Não há um processo de gestão caracterizado 

( ) No âmbito da prefeitura municipal 

( ) Dentro dos colegiados territoriais 

( ) Com ampla participação dos beneficiários 

( ) A partir da articulação entre o Colegiado e os beneficiários 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P43: A estrutura está funcionando com capacidade ociosa? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P44: Há equipamentos não utilizados? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P45: Como é garantida a manutenção da estrutura existente? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) A partir das receitas geradas pelo empreendimento 

( ) Por intermédio de empréstimos financeiros 

( ) Por intermédio de cooperativas de crédito 

( ) Por acesso a recursos da prefeitura municipal 

( ) Por acesso a recursos estaduais 

( ) Por acesso a recursos federais 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Aspectos da Gestão - Parte 2 

 

Q5_P46: Entre a contratação e o ínicio da operação do projeto, qual foi o prazo de execução 

das obras? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Até 1 ano 

( ) De 1 a 2 anos 
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( ) De 2 a 4 anos 

( ) De 4 a 6 anos 

( ) Acima de 6 anos 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P47: Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação ao previsto no 

plano de trabalho do projeto? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Menos de 40% 

( ) De 40 a 60% 

( ) De 60 a 80% 

( ) De 80% a 100% 

( ) Acima do número de beneficiários previsto 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P48: O projeto atende a quais públicos? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Agricultores familiares 

( ) Assentados da reforma agrária 

( ) Pescadores/ribeirinhos 

( ) Mulheres 

( ) Jovens 

( ) Quilombolas 

( ) Indígenas 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P49: Estão sendo beneficiados outros públicos além dos que foram previstos no projeto? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P50: Utilizando a escala abaixo, avalie o quanto o projeto atendeu às expectativas na 

visão dos beneficiários: 

1 - Para não atendeu às expectativas e 5 - Para superou às expectativas 

Não sabe  

Não se aplica 

Não atendeu às expectativas  

Superou às expectativas 

 

Q5_P51: Utilizando a escala abaixo, avalie o quanto melhorou a qualidade de vida dos 

beneficiados, após a implementação do projeto 
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1 - Não melhorou a qualidade de vida e 5 - Melhorou muito a qualidade de vida 

Não sabe  

Não se aplica 

Não melhorou a qualidade de vida 

Melhorou muito a qualidade de vida 

 

Q5_P52: Quais mudanças no Território podem ser atribuídas a implementação do projeto: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Melhoria da infra-estrutura 

( ) Aumento da produção primária 

( ) Melhoria da qualidade do produto 

( ) Maior acesso a mercados 

( ) Integração da cadeia produtiva 

( ) Redução de custos de produção 

( ) Maior competitividade do produto 

( ) Incremento tecnológico 

( ) Aumento do nível de organização da comunidade 

( ) Fortalecimento de redes 

( ) Recuperação de passivos ambientais 

( ) Aumento da disponibilidade de alimentos 

( ) Aumento da participação do trabalho das mulheres na geração de renda da família 

( ) Maior envolvimento dos jovens 

( ) Aumento da auto-estima da comunidade 

( ) Melhoria das habilidades/competências locais 

( ) Maior acesso a atividades culturais 

( ) Melhor qualidade na formação sócio-cultural 

( ) Melhores condições de ensino para a formação escolar 

( ) Maior número de alunos atendidos 

( ) Melhoria da qualidade das condições ambientais 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P53: Em termos institucionais, quais os ganhos atribuídos ao projeto: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Produziu alianças entre as instituições do Território e a comunidade 

( ) Produziu alianças entre os diversos atores do Território 

( ) Produziu alianças entre os produtores 

( ) Produziu alianças entre instituições locais e estaduais 

( ) Permitiu a construção de acordos entre os distintos interesses 

( ) Não ocorreu nenhuma mudança significativa 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P54: O projeto está operando em qual proporção da sua capacidade instalada? 

Escolha apenas uma das alternativas 
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( ) Menos de 40% 

( ) De 40% a 60% 

( ) De 60 a 80% 

( ) De 80% a 100% 

( ) 100% com necessidade de ampliação 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P55: Com relação a cobertura da demanda identificada antes e após a implantação do 

projeto, verifica-se que: 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Não houve alteração 

( ) Ocorreu um aumento de até 35% 

( ) Ocorreu um aumento entre 35% e 70% 

( ) Ocorreu um aumento entre 70% e 100% 

( ) Ocorreu um aumento superior a 100% 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P56: Em relação a renda familiar dos beneficiários, o projeto: 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Não alterou a renda 

( ) Elevou a renda em até 35% 

( ) Elevou a renda entre 35% e 70% 

( ) Elevou a renda entre 70% e 100% 

( ) Elevou a renda em mais de 100% 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P57: Em relação ao acesso a mercados, o projeto permitiu ao grupo acessar quais 

mercados adicionais: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Municipal 

( ) Territorial 

( ) Estadual 

( ) Nacional 

( ) Internacional 

( ) Institucional/Governamental 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P58: Caso seja um projeto socio-cultural, assinale abaixo a sua abrangência? 

Escolha apenas uma das alternativas 

( ) Bairro 

( ) Distrito 

( ) Município 
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( ) Território 

( ) Estado 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

Q5_P59: Quais dos elementos a seguir auxiliam a sustentabilidade do projeto: 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Apropriação de novas tecnologias 

( ) Lideranças locais consolidadas 

( ) Definição de acordos para gestão do projeto 

( ) Acesso à crédito 

( ) Existência de plano de comercialização 

( ) Envolvimento de todos os beneficiários na gestão do projeto 

( ) Fontes de financiamento permanentes 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P60: Quais são as principais dificuldades encontradas para que o projeto possa operar de 

forma ideal? 

Escolha todas as alternativas que se aplicam 

( ) Gestão 

( ) Comercialização 

( ) Desenvolvimento de tecnologia 

( ) Acesso à informação 

( ) Custo da matéria-prima 

( ) Custo dos insumos 

( ) Condições de transporte 

( ) Capacitação 

( ) Melhoria da produção 

( ) Divulgação/marketing 

( ) Capital de giro 

( ) Abandono escolar 

( ) Desinteresse da demanda social 

( ) Financiamento 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

Outro__________________________________________________________________ 

 

Q5_P61: Outras informações consideradas relevantes pelo avaliador: 

Escreva aqui a sua resposta 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Q5_P62: Recomendações/Sugestões finais para o projeto: 

Escreva aqui a sua resposta 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


