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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a eficácia da política territorial destinada ao 
agricultor familiar, tendo como referência analítica a delimitação de territórios rurais 
observado empiricamente no Agreste de Alagoas. Os Territórios Rurais foram implementados 
em 2003 sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA), tendo como objetivo central a inserção social aos que 
se encontram em situação de pobreza a partir da institucionalidade, representatividade e 
inovação. Neste sentido, este estudo apresenta as mudanças ocorridas no Agreste alagoano a 
partir dessa política de desenvolvimento rural sustentável e aborda sobre os problemas que 
dificultaram a execução das ações. Para tanto foram utilizadas várias fontes de dados, além da 
revisão bibliográfica e do trabalho de campo com entrevistas a atores sociais representantes 
das entidades que integram o território. Constatou-se que apesar da consolidação da comissão 
através do Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER), os problemas persistiram 
como as disputas entre os atores sociais pelo recurso destinado principalmente às cadeias 
definidas (mandioca e leite); a fragilidade de alguns municípios dentro do colegiado em 
virtude da falta de organização e participação, além da inadimplência fiscal e previdenciária 
das prefeituras que impediram a aprovação dos projetos; e problemas relacionados à 
infraestrutura, dificultando o escoamento da produção. Atualmente esse território está inserido 
no programa Territórios da Cidadania (2008) que consiste em uma ação integrada entre vários 
ministérios, na qual houve a ampliação não só dos recursos, mas da participação social. 
Conclui-se que apesar do enfoque setorial (agrícola), a política dos Territórios Rurais 
representou um relativo avanço por entrelaçar Estado e sociedade civil. As mudanças se 
deram a partir de projetos elaborados coletivamente, resultando na reestruturação das casas de 
farinha, contribuindo para maior produtividade e qualidade do produto, além da construção 
em andamento da unidade de beneficiamento de leite e da implantação da unidade de 
fecularia e classificadora de farinha no município de Arapiraca que, juntamente com Palmeira 
dos Índios, exerce importante influência no território.  
 
Palavras-chave: Território, Política Territorial, Agricultura Familiar, Participação Social, 
Agreste de Alagoas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 

 

This research has as a goal to analyze the effectiveness of the territorial policy directed to the 
familiar agriculture, having as an analytical reference the delimitation of rural territories 
observed empirically in the Alagoano Agrestic. The Rural Territories were implemented in 
2003 under the charge of the Development Territorial Agrarian Ministry which has as a 
central aim the social insertion of those who live in the poverty line through the 
institutionality, representation and innovation. In this sense, this report shows the changes 
made in the Alagoano Agrestic area through the rural developmental sustainability, 
highlighting the problems which make impossible the execution of these actions. For the 
conclusion of this work some data were used, likewise the bibliographical review and some 
field research work, also done through interviews with some social representatives from 
entities which make part of this territory. It was observed that despite the consolidation of the 
commission through the Territorial Development, the problems happened as disputes with  
the social agents for the income aimed mainly to defined chains (cassava and milk).The 
fragility of some counties which made part of the commission, the lack of organization, 
participation and commitment of some counties in not paying their taxes, impeded the 
approval of the projects and problems related to infrastructure increased  , making it difficult 
to the distribution of the production. Nowadays this territory is included in the citizenship 
territories program (2008) which consists in an integrated action among many administration 
 departments, making possible not only the enlargement of the resources but also the social 
participation. It is conclusive that although the section focus (agriculture), the policy of the 
Rural Territories represented a relative breakthrough for intersecting State and the civil 
society. The changes happened through projects created collectively, resulting from 
the restructure of some flour processing units which contributed to a better productivity and 
quality of the product, as well as to the ongoing construction of a processing milk unit and the 
implementation of a flour processing and classifying unit in Arapiraca county that along with 
Palmeira dos Índios play an important influence in that territory. 

Keywords: Territory, Territorial Policy, Familiar Agriculture, Social Participation, Alagoas 
Agrestic Area. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a eficácia das políticas públicas 

destinadas ao pequeno agricultor de base familiar, tendo como referência analítica a 

delimitação dos chamados Territórios Rurais (TRs) observado empiricamente no Agreste do 

estado de Alagoas. Trata-se de uma das principais articulações rurais do Estado, visando 

fortalecer as institucionalidades e a representatividade de seus atores sociais, na determinação 

e materialização das políticas públicas. O estudo tenta esboçar as contradições no Território 

Rural do Agreste de Alagoas (TRAL), ampliando a discussão sobre a expressão do 

empoderamento em um território delimitado e com maior acuidade no processo de 

organização espacial do rural no território institucionalmente criado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA). 

O estudo do rural a partir da perspectiva territorial é o novo viés empírico e 

metodológico para explicar a dinâmica entre Estado, Sociedade e Espaço, reforçando que um 

dos princípios da proposta institucional é a descentralização das decisões, e que são 

certamente rebatidas na produção e organização do espaço. É evidente que a pesquisa não 

pretende abordar em sua totalidade as contradições e os problemas do planejamento e da 

gestão do território rural, e sim singularizar em uma abordagem analítica mais recente essas 

ações refletidas no espaço agrário agrestino do estado de Alagoas, entendendo como política 

pública. 

É vasta a literatura sobre a organização e produção do espaço agrário, pois o campo 

brasileiro é caracterizado por contradições, marcado pela grande concentração fundiária, por 

conflitos, injustiças e, evidentemente, desigualdade social. É sabido que os problemas no 

Brasil decorrem de vários fatores, desde históricos a conjunturais que impedem o 

desenvolvimento de forma equitativa, havendo urgência de políticas sérias e articuladas que 

mudem o contexto vigente. Várias estratégias já foram postas em prática para reduzir a 

desigualdade socioeconômica no país, mas de fato muitas não passaram de medidas 

compensatórias, ou, simplesmente os objetivos iniciais não foram aplicados, desconectando-

se a teoria da prática. É evidente que existe um processo político para que a elite continue 
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usufruindo dos privilégios, e conseqüentemente detenha o Poder, sendo este, portanto, um dos 

principais obstáculos para o desenvolvimento social.  

As políticas territoriais implementadas a partir de 2003 constituem mais uma 

estratégia para reduzir as disparidades socioeconômicas, com um diferencial, pois trata-se de 

uma tentativa de governabilidade democrática que entrelaça Estado e Sociedade, priorizando 

os agricultores familiares, assentados pela reforma agrária e trabalhadores rurais que buscam 

acesso a terra, principalmente em municípios com estagnação econômica, com problemas 

sociais e riscos ambientais.  

Apesar de embrionários, alguns TRs apresentaram resultados positivos demonstrando 

assim que a gestão descentralizada é possível, consistindo um primeiro passo para melhoria 

das condições de vida dos principais protagonistas do meio rural: os agricultores familiares.  

Por dispor de uma comissão consolidada e ser um dos primeiros implantado no Brasil, 

a presente pesquisa se limita ao Agreste alagoano que apresenta alguns resultados positivos, 

possibilitando dessa forma a análise de mais uma ação institucional. É evidente que as 

políticas territoriais visam dinamizar a articulação entre delimitados espaços, mas é de suma 

relevância analisar se realmente a proposta apresentada está sendo de fato executada, pois é 

sabido que o planejamento também está a serviço do capital e atende a interesses que nem 

sempre condizem com a forma mais adequada de desenvolver com sustentabilidade, e nem 

propicia qualidade de vida para a população.  

Para a execução desta pesquisa, inicialmente foi realizada a revisão e o levantamento 

bibliográfico geral e específico sobre Território e Desenvolvimento Rural, completando-se 

também a revisão com a literatura especializada sobre Agricultura Familiar e Políticas 

Públicas, com posterior fichamento de todo acervo bibliográfico encontrado em livros, 

artigos, dissertações, sites institucionais e documentos oficiais. A pesquisa documental foi 

realizada no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizando o Censo 

Agropecuário de 1995/96, além dos dados encontrados no Censo Agropecuário de 2006 

(preliminar) e na Produção Agrícola Municipal de 2006. A revisão bibliográfica e documental 

dos temas relacionados ao estudo tem como suporte os documentos elaborados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, particularmente, da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial encontrados em documentos e sites oficiais. 

No segundo momento, a análise sobre o Território Rural do Agreste de Alagoas se dá 

também através do empírico, com o intuito de verificar em locus as mudanças e os problemas 
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que dificultaram a execução dos objetivos traçados para viabilizar melhorias na agricultura 

familiar. O trabalho de campo também consistiu na participação em três reuniões do 

colegiado com a realização de entrevistas a partir da amostragem não probabilística aos atores 

que diretamente são o alvo das políticas públicas, incluindo os membros da Comissão de 

Implantação de Ações Territoriais (CIAT), hoje substituído pelo Colegiado de 

Desenvolvimento Territorial (CODETER).  

O trabalho está apresentado em quatro partes: a primeira delas trata das categorias 

geográficas, na qual o Espaço e o Território são apresentados como produto das relações 

sociais; e aborda sobre os agricultores familiares que são o público alvo da política territorial, 

destacando suas características e perspectivas. A segunda apresenta a política dos Territórios 

Rurais enfocando sua constituição, estrutura funcional e propostas. A terceira refere-se ao 

Território Rural do Agreste de Alagoas abordando suas características, operacionalização e 

rebatimento territorial. E na última parte são apresentadas as materialidades das ações 

territoriais no TRAL e seus principais impasses e contradições, e aborda sobre os Territórios 

da Cidadania como uma ampliação da política territorial.  

A pretensão da pesquisa justifica-se pela tentativa de articular uma realidade 

institucionalmente implantada através do Governo Federal, com a criação dos chamados 

Territórios Rurais (Mapa 01), analisando as mudanças nos dezesseis municípios do TRAL 

(Mapa 02). 
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Mapa 01 – Brasil: Territórios Rurais  
Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007. 
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     Mapa 02 – Alagoas: Território Rural do Agreste 
     Fonte: SDT/MDA, Caderno do Território do Agreste-AL, 2007.  
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Assim, a proposta do estudo consiste em geografizar o Agreste alagoano, articulando a 

dinâmica produzida através da CIAT, hoje CODETER, a partir de sua criação em meados de 

2004 até 2007, levando em consideração a efetividade das decisões do órgão deliberativo. 

Destarte, é muito importante extrair o discurso de seus protagonistas-membros, e ainda mais 

relevante, verificar o rebatimento espacial de estruturas produtivas aí geradas, da qual são 

chamadas de ações territoriais. 
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2  ESPAÇO, TERRITÓRIO E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

2.1  A Leitura do Espaço e do Território como Produto Social 

 

Espaço e território, juntamente com paisagem, região e lugar, são categorias 

geográficas. O conceito de Espaço será aqui analisado à luz de alguns autores por se tratar de 

um estudo sobre a organização e produção do espaço rural, e a categoria Território por ser a 

delimitação adotada pela SDT/MDA objetivando o desenvolvimento a partir da política dos 

Territórios Rurais. 

O espaço geográfico é um produto social em permanente transformação, seja para 

atender a lógica do capital ou para a reprodução da sociedade. O mesmo consiste na “[...] 

síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas espaciais.” (SANTOS, 1996, p. 

88), pois, a partir das relações humanas, o espaço é constantemente produzido, organizado e 

modificado por diferentes agentes e com diferentes objetivos. 

Segundo Diniz (1986, p. 15), “[...] o espaço adquire papel de destaque, uma vez que se 

considere a dimensão espacial como variável relevante para o desenvolvimento.”. Por 

constituir “[...] um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações.”. 

(SANTOS, 1996, p. 83), no espaço estão impressas as marcas da sociedade que lhe dão vida 

através das práticas e das interações sociais, no qual a “cada momento histórico, cada 

elemento muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema espacial” 

(SANTOS, 1997a, p.09). Destarte, os espaços são diferenciados em função de “uma 

combinação de técnicas qualitativamente diferentes, individualmente dotadas de um tempo 

específico” (op.cit., p.12-13). A diferenciação do espaço agrário entre as regiões brasileiras é 

um exemplo de como a modernização é um fator importante ao fortalecimento do capital e 

contraditoriamente na criação de relações de trabalho socialmente tenebrosas. 

 A existência de avançadas técnicas e ampla infraestrutura possibilita uma maior 

conexão entre área produtiva, força de trabalho e mercado consumidor, viabilizando maior 

circulação de pessoas, mercadorias, informação e, conseqüentemente, de capital. As técnicas 

são desenvolvidas paulatinamente com o intuito de ampliar a produção e aumentar os lucros. 

A diferenciação das mesmas contribui para a diferenciação do espaço, e o Estado como 

grande articulador promove ou não o desenvolvimento, seja agrário ou industrial, através de 
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infraestrutura que possibilite a ligação entre fixos e fluxos, mesmo submetendo tudo à força 

do mercado.  

 O espaço, seja urbano ou rural, é constantemente modificado atendendo a interesses do 

capital ou para atender as necessidades humanas. O mesmo é organizado e produzido pelas 

relações sociais a partir da utilização dos recursos naturais. O espaço agrário é entendido 

como aquele onde são desenvolvidas as atividades agropecuárias que abastecem a população, 

significando assim um espaço vital. Porém, o espaço rural é muito mais abrangente que o 

agrário, pois este está inserido naquele. É onde estão localizadas vários tipos de indústrias, em 

consequência da desconcentração industrial nos centros urbanos por fatores como poluição e 

falta de espaço nas cidades; é um espaço de segunda residência, por ter amenidades 

proporcionando mais bem-estar; é um espaço de lazer, no qual o capital atua fortemente; e o 

mais importante, é um espaço onde existe vida, com grande diversidade cultural e natural que 

deve ser dignificado. 

Outra categoria fundamental para a análise espacial específica do estudo em tela é o 

Território, que atualmente é amplamente discutido em virtude das variadas formas de 

concebê-lo.  

A dimensão conceitual toma relevância no presente momento, em especial enquanto 

marco de dimensão espacial da materialidade de uma política territorial na qual o elemento 

demarcatório infere como categoria central o território. Daí a importância de balizar uma 

análise mais sistemática dessa categoria “pulverizada” pelo MDA para segmentar espaços de 

atuação dos atores sociais que diretamente tem relevância na dinâmica do desenvolvimento de 

determinada região. 

Um primeiro aspecto relaciona-se com a íntegra relação do marco território com a 

questão do Poder. Ou seja, da relação direta de que o território é o substrato de exercício do 

Poder sobre o espaço. Para a constituição de seus principais elementos destaca-se a existência 

inexorável do território ou o Estado pode estar enfraquecido do ponto de vista de sua 

correlação de forças em relação aos demais Estados. Um exemplo “fora do lugar” é o Estado 

da Palestina que ainda não resolveu seu problema territorial desde a partilha de 1947 e seus 

percalços que se arrastam por mais de cinco décadas. O que demonstra então, que território 

tradicionalmente é um campo de força e de luta entre os diversos atores sociais que no 

exercício de seus interesses refutam o poder oposto e tentam consolidar quando estão em seu 

exercício.  
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Dentro de uma perspectiva histórica o espaço enquanto categoria autônoma, comum 

dentro da análise da Geografia, é anterior ao território e, portanto, esse pode ser observado 

como produto daquele, sendo definido como “um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder.” 

(RAFFESTIN, 1993, p.143-144). A concepção desse autor aborda o território enquanto 

produto de um espaço preexistente, porém não sendo território uma derivação do espaço e sim 

um subespaço constituído a partir das relações socioeconômicas. Na verdade o território 

constrói seu próprio sistema baseado em representações ou em ações concretas de indivíduos, 

evidentemente dentro de uma dimensão de poder. Porém, Raffestin limita-se pelo aspecto da 

“territorialização”, omitindo o processo dinâmico que altera ou se transforma no tempo, no 

qual o território é produto do capital e que deve garantir seu processo de acumulação, 

tornando assim um foco flexível de uso do território. 

O poder está associado ao território desde os primórdios quando o homem se 

apropriou de um espaço estabelecendo uma relação de força com outros povos. “Trata-se, 

portanto, não mais de descrever e caracterizar um território, tomando-o como um acidente 

geográfico da superfície da Terra, mas de captar uma articulação de processos sociais que 

resultaram em intervenções humanas nos lugares [...]” (MORAES, 2005, p. 52).  

Segundo Fajardo (2005, p. 132), “sob a ótica produtiva, as relações de poder 

assumem-se como processos geradores de territórios.”. Souza (1995, p.78) enfoca que o 

território é caracterizado “como um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder.”, e enfatiza ainda a necessidade da presença humana para se configurar o território, 

afirmando que “[...] se todo território pressupõe um espaço social, nem todo espaço social é 

um território [...]” (op.cit., p. 96-97), pois o espaço só passa a ser território a partir das 

relações sociais, e, consequentemente, de poder que nele se processa. Andrade (2002, p.213) 

ressalta que “o conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, 

estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma determinada área. Assim deve-

se ligar sempre a idéia de território à idéia de poder”. E Souza (1995, p. 96) acrescenta: 

“Assim como o poder é onipresente nas relações sociais, o território está, outrossim, presente 

em toda a espacialidade social – ao menos enquanto o homem também estiver presente.”.  

Para Harvey (1992), nesta fase de acumulação flexível, o território é um recurso 

fundamental na realização desse processo, garantindo não apenas a segurança para as 

personificações do capital, mas principalmente da possibilidade de inserir nas múltiplas 
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relações comerciais, institucionais e financeiras, quando da existência de um poder estatal de 

forte influência nas relações entre países, grupos e blocos econômicos. Na mesma linha, 

Milton Santos (2002, p.15) enfoca o “território rede”, enfatizando a existência da 

transnacionalidade ao afirmar que “a interdependência universal dos lugares é a nova 

realidade do território.”. 

Já os culturalistas analisam que o território é marcado pelo domínio simbólico. 

Bonnemaison (2002, p. 101-102) aborda que “[...] é pela existência de uma cultura que se cria 

um território e é por ele que se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a 

cultura e o espaço.”, ressaltando que “O espaço social é produzido; o espaço cultural é 

vivenciado.” (op.cit., p. 104). Nesse contexto Guanzirolli (2006, p. 43) reafirma a relação 

existente entre identidade e território quando enfatiza que “[...] o território pode ser visto 

como uma configuração mutável, provisória e inacabada, considerando que sua construção 

pressupõe a existência de uma relação de proximidades dos atores.”. E Haesbaert (2007a, p. 

54) assinala que “O território, de qualquer forma, define-se antes de tudo com referência às 

relações sociais (ou culturais, em sentido amplo) em que está mergulhado, relações estas que 

são sempre, também relações de poder.”. 

Segundo Almeida (2005, p. 108), a função do território não se reduz a dimensão 

instrumental (político e econômico), “ele é também objeto de operações simbólicas e é nele 

que os atores projetam suas concepções de mundo.” Nessa linha Corrêa (2002, p. 251) afirma 

que o território é “o espaço revestido da dimensão política, afetiva ou ambas.”. Outrossim, 

Monnet assinala que (1999, p. 111) “No existe ningún territorio en sí, sólo existe un territorio 

para alguien, que puede ser un actor social tanto individual como colectivo”. E Abramovay 

(2003, p. 14) acrescenta: “[…] o território consiste exatamente numa trama de relações, de 

significados, de conteúdos vividos pelos indivíduos que permite a construção de modelos 

mentais partilhados subjacentes ao sentimento de pertencer a um lugar comum.”. 

Haesbaert (2004, p. 01) enfoca o caráter duplo da origem do território: o enfoque 

material e simbólico. O primeiro, caracterizado pela natureza funcional do território e que 

inspira dominação e subordinação em um verdadeiro exercício do poder político sobre o 

espaço politicamente delimitado. E no caráter simbólico, em face da apropriação garantida 

pela dominação e da possibilidade da realização do excedente. Entende-se que a concepção do 

autor visa abordar a natureza contraditória da ação do capital sobre o território como espaço 

de dominação em seu local de trabalho e simultaneamente da territorialização dos mercados, 
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que nada mais é do que garantir o domínio na venda de seus produtos ou serviços com menor 

competição possível. Entretanto a concepção do autor se restringe a uma abordagem 

positivista e que não trabalha com as contradições típicas do sistema do capital. Em síntese, 

Haesbaert (2004) reproduz a concepção culturalista fortemente influenciada pela pós-

modernidade e valoriza em demasia o aspecto do território enquanto identidade, omitindo 

processos históricos e de relevância nas relações econômicas entre os sujeitos sociais, como 

se pode observar nessa passagem quando aborda o território enquanto recurso, em um 

autêntico conformismo de uma sociedade dividida em classe e de interesses diferentes como é 

a capitalista: 

São duas formas distintas de produção do território enquanto recurso: os 
dominantes privilegiando seu caráter funcional e mercantil, os dominados 
valorizando-o mais enquanto garantia de sua sobrevivência cotidiana. 
(op.cit., p.04). 
 
 

Para Veiga (2003, p. 286) “As vantagens das noções de território e de espaço são 

evidentes: não se restringem ao fenômeno local, regional, nacional ou mesmo continental, 

podendo exprimir simultaneamente todas essas dimensões.”. E Souza (1995, p. 100-101) 

acrescenta: 

[...] o território não é simplesmente uma variável estratégica em sentido 
político-militar; o uso e o controle do território, da mesma maneira que a 
repartição real de poder, devem ser elevados a um plano de grande 
relevância também quando da formulação de estratégias de desenvolvimento 
sócio-espacial em sentido amplo, não meramente econômico-capitalístico, 
isto é, que contribuam para uma maior justiça social e não se limitem a 
clamar por crescimento econômico e modernização tecnológica. 
 

 
Nesse diapasão, filiamos a concepção de Santos (2002, p. 17) em seu ensaio que 

polemiza a importância do retorno analítico do território, descortinando abordagens 

conservadoras e descritivas, e introduzindo elementos centrais como o acontecer hierárquico, 

o acontecer complementar e o acontecer homólogo. Ou seja, o território é o cenário de atos 

humanos exercidos naturalmente pelo poder, que tenta homogeneizar seus interesses de poder 

ou dar maior solidez em espaços ainda não apropriados, estendendo-se ou complementando 

este exercício. Como disse Fajardo (2005, p. 132) “sob a ótica produtiva, as relações de poder 

assumem-se como processos geradores de territórios.”. Nesse sentido entende-se que a 

abordagem mais comum quando da referência da categoria território, e ainda particularmente 
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na proposta apresentada pela SDT é o simples uso e não o sentido do território. Nessa linha 

analítica, Santos (2002, p. 15) tem uma visão interessante: “é o uso do território, e não o 

território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social. Trata-se de uma forma impura, 

um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de constante revisão histórica”.  

Assim, a concepção de território é cada vez mais discutida, pois trata-se de uma 

construção social para além da configuração do Estado Nacional ou territorial, ou seja, àquela  

juridicamente organizada com base no exercício do poder, sejam países ou territórios estatais. 

Como assinala Souza (1995, p. 81), o território “[...] não precisa e nem deve ser reduzido a 

essa escala ou à associação com a figura do Estado. Territórios existem e são construídos (e 

desconstruídos) nas mais diversas escalas [...]”. Evidentemente que mesmo se tratando da 

concepção em associação com o Estado, a que se confere o domínio de terra contínua ou não 

contínua, é inegável a dimensão identitária existente. A “[...] identidade coletiva de 

pertencimento a um povo e a uma cultura própria.” (MORAES, 2005, p. 53), faz do Estado 

nacional um espaço também constituído a partir do pertencimento a uma pátria que, 

independente da heterogeneidade, é um fator que contribui para a união da sociedade 

configurando ao espaço o status de território a partir também do patriotismo.  

Para Gehlen e Riella (2004, p. 20), o 
 
 

Atual debate sobre o território configura uma amálgama de visões que 
oscilam entre percebê-lo como uma configuração estática, até a visão de 
território como realidade complexa e dinâmica, em permanente 
transformação, reflexo das dinâmicas físicas, socioeconômicas e culturais do 
contexto local. 
 
 

E Moraes (2005, p. 59) resume bem a multiplicidade do território quando afirma que  

 

O território é, concomitantemente, uma construção militar (um resultado da 
conquista espacial, que tem de ser reiterada sempre que contestada) e uma 
construção política (como área de exercício de um poder soberano), mas 
também uma construção econômica (como suporte de estruturas e atividades 
produtivas como um mercado) e uma construção jurídica (que tem de ser 
legitimada em fóruns adequados de relacionamento internacional), e ainda 
uma construção ideológica (que fundamenta uma identidade social de base 
espacial e uma psicologia coletiva). 
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Haesbaert (2007b, p. 37) enfatiza que “Hoje, num mundo de ‘hibridismos’ como o 

nosso, os conceitos estão longe de carregar a ambição formal de outrora”. O território é 

construído a partir das relações sociais, econômicas, culturais e políticas, que 

conseqüentemente, constituem relações de poder. De acordo com Fajardo (2005, p. 134), 

fazendo uma crítica a abordagem economicista, “As análises do território econômico pela 

visão unicamente marxista são, desse modo, limitadas.”. Desse modo, a economia é um forte 

norteador da territorialização, desterritorialização e reterritorialização, mas não constitui o 

único viés para a ocorrência desses processos. Como afirma Cunha (2000, p. 57), “Trabalhar 

com um conceito de território definido e considerado pela via das relações de poder e, 

destarte, políticas, não significa uma falta de reconhecimento da importância das outras 

vertentes que também consideram este conceito.”. É apenas mais um enfoque que se soma aos 

demais para explicar a questão territorial, pois 

 
 

Quer se trate de relações existenciais ou produtivas, todas são relações de 
poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto as 
relações com a natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem 
conta disso, se auto modificam também. O poder é inevitável e, de modo 
algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação que não seja 
marcada por ele. ((RAFFESTIN, 1993a, p.158-159).  
 
 

A literatura sobre território tem apresentado uma riqueza analítica e também crítica na 

medida em que é uma categoria que historicamente foi cara à Geografia face ao seu caráter 

eminentemente político e está vinculado quase que estritamente ao campo da Geografia 

Política. Os novos recortes teóricos evidenciam a multiplicidade não apenas no 

aprofundamento do conceito e da análise do território, mas das derivações categoriais por ele 

emanadas, como as categorias “territorialização”, “territorialidade”, “multiterritorialidade”, 

etc. e que agora oferece lastro na análise da sociedade na produção do espaço.  

Ou seja, o território não tem mais importância em si e isso foi observado da sua 

aplicabilidade na fase da Geografia Clássica, como situa Santos (2005), quando analisa o 

retorno do estudo do território e da necessidade da superação da concepção pura do território 

enquanto instrumento de dominação do Estado-Nação, para um viés que retrate o mundo 

dominado pelo capital e das grandes operações das empresas e das entidades transnacionais e 

que, na materialidade de suas ações produzem também seus “territórios”. Assim, o território 
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não seria mais forma, mas uso e utilidade sob o império do capital como objetos e ações, 

como segue: 

O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo 
de espaço humano, espaço habitado. Mesmo a análise da fluidez posta ao 
serviço da competitividade, que hoje rege as relações econômicas, passa por 
aí. De um lado, temos uma fluidez virtual, oferecida por objetos criados para 
facilitar essa fluidez e que são, cada vez mais, objetos técnicos. Mas os 
objetos não nos dão senão uma fluidez virtual, porque o real vem das ações 
humanas, que são cada vez mais ações informadas, ações normatizadas. 
(SANTOS, 2005, p. 09). 
 
 

Nessa linha argumentativa, o território seria capturado para a realização de 

intencionalidades emanadas das ações humanas através da construção de sistemas de objetos e 

sistemas de ações. Sistemas de objetos no sentido de construção de objetos técnicos, 

artificializados e que nele fluem as informações necessárias para a gestão e dominação do 

território, e que se materializam pelas ordens e pela normatização. Esses objetos centralizam 

esse processo, mas que estariam articulados em rede e que estas decisões de intervenção 

territorial poderiam ser emanadas de lugares de origem distante, imbuídos por um processo de 

racionalidade e de forte conteúdo ideológico. Para Santos (2005, p. 18-19) o uso do território 

seria a expressão mais evidente das contradições dentro da órbita do sistema do capital.  

No que se refere ao sistema de ações, ele dá fluidez ao uso do território, dando 

dinamismo aos lugares estabelecidos em redes, todos dentro desse processo racionalizador 

mediado pelo poder da informação e da lógica de quem deve dar ordens (“que são os outros”) 

e quem deve obedecer e cumprir essas ordens, como se observa em Santos (1997b, p. 91) em 

relação à natureza desse sistema de ações: 

 
 

As ações, por sua vez, aparecem como ações racionais, movidas por uma 
racionalidade conforme aos fins ou aos meios, obedientes à razão do 
instrumento. A razão formalizada, ação deliberada por outros, informada por 
outros. É uma ação insuflada, e por isso mesmo recusando debate, e, ao 
mesmo tempo, uma ação não explicada a todos e apenas ensinada aos 
agentes. É uma ação pragmática na qual a inteligência prática substitui a 
meditação, espantando toda forma de espontaneidade e, também, ação não 
isolada e que arrasta, que se dá também ela em sistemas. 
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O que o autor levanta na análise e na crítica radical ao uso do território a partir da 

realidade do mundo capitalista em nossos dias, é a tese das horizontalidades e verticalidades 

dessas ações sobre o território. Horizontalidades no sentido de articulação dos diferentes 

lugares e do processo cada vez mais fragmentado do espaço sob o lastro da universalização do 

capital, encontrado em praticamente todos os cantos da terra. Seria o espaço territorializador 

da economia produtiva. E um exemplo seria a agricultura industrializada sob os moldes desse 

processo, e que poderia facilmente ser integrada em rede, como da análise dos chamados 

Complexos Agroindustriais, estudados por Kageyama (1990). E verticalidades, por dar 

funcionalidade ao território e que se materializa, por exemplo, pela distribuição, circulação e 

consumo das mercadorias. 

Exemplificado pela agricultura moderna, as cidades seriam a interseção dessas 

horizontalidades e verticalidades sobre o mundo rural. Ou seja, não apenas centro do consumo 

dos produtos agrícolas, mas também como centro de decisões sobre os territórios usados do 

meio rural, criando assim articulações e hierarquias no destino de milhões de pessoas que 

vivem diretamente da agricultura. 

Apesar dessa fatídica realidade, torna-se necessária a “resistência do lugar” como uma 

das estratégias de enfrentamento do domínio utilitário do território pelo capital e de 

avassalador processo racionalizador. É o que Milton Santos denomina de revalorização do 

espaço banal como uma dessas evidências radicais de resistência ao processo globalizante de 

decisões ordenadas em poucos lugares e com amplos resultados impactantes sobre o território. 

Espaço banal é o território de todos, sendo uma das contraposições ao espaço do capital 

globalizante. Portanto, a análise não seria apenas em entender um sistema perverso e 

desumano imposto em termos mundiais e com fortes repercussões sobre a agricultura em seu 

todo, mas da possibilidade de resistência. E parece que essa resistência estaria na atividade da 

agricultura familiar e sua importância no contexto social e econômico. 

A partir desse recorte analítico, adentra-se agora a questão da abordagem territorial 

das recentes políticas públicas voltadas para o meio rural, destacando para o estudo a política 

de desenvolvimento territorial a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

(SDT) vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com o estabelecimento 

dos Territórios Rurais (TRs). Nele se extrai a concepção, que é denominada de concepção 

institucional sobre território, a partir de seu documento metodológico “Marco Referencial 

para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais”, e que define território como: 
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Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (SDT/MDA, 2005a, 
p. 07-08). 
 
 

É evidente que tal definição tem suas incongruências teóricas, quiçá metodológicas, e 

confunde muito, principalmente para aqueles que militam na Geografia, pois o território é 

comumente caracterizado a partir das relações de poder, e estas não estão explícitas na 

definição da SDT/MDA que se baseou principalmente no fator identidade. Face às restrições 

do trabalho em tela, tal análise não será aprofundada. A base da concepção aqui defendida 

está relacionada que o território deve ser encarado enquanto produto das contradições da 

sociedade capitalista, e mais importante, território enquanto apropriação, da qual geram 

constantemente contradições estruturais. Como afirma Leão (2006, p. 31), 

 

[...] um dos problemas centrais no processo de elaboração da política é sua 
abordagem a partir do próprio conceito de território. Pois não fica claro se 
este conceito está associado à identidade local/regional para a construção ou 
efetivação dos territórios rurais, ou se a questão de conceito de território 
parte da idéia de poder, de disputa, de conflitos de interesses e de projetos 
políticos distintos entre os grupos que participam das arenas decisórias. 
 
 

O que torna importante, e isso é material, é uma proposta dentro de um marco 

institucional de mais uma política pública voltada para os mais pobres do campo e que 

estabelece como lastro principal a questão da participação social dos atores mais 

representativos do meio rural e que podem ser estruturados em colegiados territoriais. Para 

isso, a abordagem territorial oficial é justificada entre quatro aspectos. A primeira de que o 

rural não se resume ao agrícola, podendo existir atividades não agrícolas, como é o caso da 

pluriatividade e da multifuncionalidade. A segunda pela incapacidade da escala municipal e 

superdimensionamento da escala estadual para a efetiva aplicação dos planos de 

desenvolvimento rural sustentável. A terceira, pela tendência inexorável de descentralização 

das políticas públicas, com a valorização dos espaços locais. E a última, a mais importante, 

que a escala territorial é a unidade que melhor articula os “laços de proximidade entre 
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pessoas, grupos sociais e instituições” no processo de desenvolvimento territorial. (MDA, 

2005, p. 08). 

Esse seria o espírito da abordagem territorial, o que não significa apenas 

 

uma escala dos processos de desenvolvimento a ser considerada, ele implica 
também um determinado método para favorecê-lo. Nela, o desenvolvimento 
não é decorrência da ação verticalizada do poder público, mas sim da criação 
de condições para que os agentes locais se mobilizem em torno de uma visão 
de futuro, de um diagnóstico de suas potencialidades e constrangimentos, e 
dos meios para perseguir um projeto próprio de desenvolvimento 
sustentável. (op. cit., p. 08). 
 
 

De acordo com Lopes e Costa (2006, p. 01) “O novo conceito de território surge como 

uma estratégia de intervenção, de caráter multidimensional, valorizando diferentes aspectos 

das atividades desenvolvidas pelos atores sociais.”. A delimitação territorial da SDT/MDA se 

sobrepõe a regionalização do IBGE tradicionalmente conhecida, conferindo-se assim, uma 

hierarquia voltada para a política de desenvolvimento que 

 

coloca ênfase nos laços diretos e localizados entre atores sociais como base 
para um conjunto de transformações político-culturais e econômicas que 
podem resultar em modificação substantiva na maneira como os indivíduos e 
os grupos sociais usam os recursos de que dispõem e criam novas 
oportunidades de interação. (ABRAMOVAY, 2005, p.01). 
 
 

Para Rückert (2005, p. 91) 

 

Entender o território como produto dos atores sociais é não somente uma 
concepção mais generosa que insere a sociedade civil e suas práticas 
estratégicas na gestão pública, mas também uma possibilidade de reconhecer 
processos novos que tendem a construir novas territorialidades.  
 

 
Nessa linha, as abordagens de Abramovay sobre representatividade e inovação 

emergem como categorias de análise para entender o que o autor denomina do “futuro das 

regiões rurais” e que na verdade equivalem ao dinamismo institucional dos territórios rurais. 

A representativade estaria caracterizada pela atuação dos atores sociais coletivos e 

institucionais do local e que atuam dentro de um arranjo, facilitado pela possibilidade de 

realização do debate das demandas rurais e mais importante, da possibilidade deliberativa 
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dessas demandas, bem como da capacidade de execução e monitoramente das ações 

territoriais.  

A representatividade estaria evidenciada, empiricamente, pela atuação das principais 

entidades mais organizadas e atuantes do meio rural, aquelas que possuem maior visibilidade 

entre os trabalhadores e pequenos agricultores familiares. Somando-se ainda pela 

representação dos órgãos públicos executivos, como as secretarias municipais de agricultura e 

os conselhos de desenvolvimento rural sustentável. Completando-se pela intervenção do 

próprio Estado através da figura do consultor e do articulador.  

Pode-se dizer que a representatividade dá legitimidade na tomada de decisões da 

instância maior deliberativa – as plenárias dos colegiados de desenvolvimento territorial – em 

que os recursos à disposição do Território são discutidos e decididos. Por outro lado, não se 

pode esquecer que a proposta dos TRs foi eminentemente institucional, portanto, de cima para 

baixo, e a referência central era atender demandas rurais em que os próprios protagonistas 

poderiam formalmente decidir os destinos dos recursos. 

Parafraseando Abramovay, no que se refere à funcionalidade do território (e não se 

entende porque o autor apresenta como tese das “regiões rurais”), essa abordagem seria 

facilitada em virtude de que “supõe laços de proximidade entre atores sociais que partilham 

de certas experiências e certos padrões de conhecimento que tornam mais fácil a ação 

conjunta” (ABRAMOVAY, 2005, p.03). O que denota a defesa do autor da proposta 

institucional dos TRs. 

A representatividade seria o elo orgânico da esperada participação social e da 

possibilidade de descentralização das decisões de natureza político-administrativa. Em 

síntese, o CODETER seria a estrutura institucional criada para legitimar decisões importantes 

daquilo que é conhecido como governança. 

No mesmo sentido é a categoria da inovação e que se estrutura como funcionalidade 

do colegiado face às possibilidades de engrenar atitudes que anteriormente não existiam. 

Inovação no sentido de apostar em novos desafios visando superar estrangulamentos e 

problemas estruturais dentro do território, como a burocracia e a não priorização das 

propostas inovadoras. Acredita-se que a inovação estaria também pautada no 

desenvolvimento rural e que se metamorfoseia na materialidade do desenvolvimento 

territorial. 
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Finalmente para embasar a análise, há necessidade do uso da categoria territorialização 

e que na literatura da Geografia apresenta uníssona do ponto de vista conceitual. 

Territorialização no sentido da apropriação do espaço ou da expressão do poder político, 

social e econômico sobre o território ou ainda como campo de força entre os poderes 

constituídos e que se materializa na supremacia de uma dessas forças. Nesse aspecto, aplica-

se ao estudo em questão na medida em que as decisões da instância territorial repercutem 

sobre o território agrestino, no entanto atentando-se que todo esse processo é de apropriação 

de alguns grupos sociais mais organizados que atuam dentro do território e que de certa forma 

levam vantagens em relação às demais entidades no que se refere a essas ações. E nele se 

presume que o poder territorial se materializa pelo poder político organicamente mais 

articulado. 

 

2.2  A Agricultura Familiar a partir da Dinâmica Espacial e Territorial   

 

As grandes propriedades, sobretudo as improdutivas, são responsáveis pelo grande 

desequilíbrio social tanto no campo como na cidade. É através da grande concentração 

fundiária, seja para a monocultura de exportação ou com base na especulação do valor 

agregado a terra (renda fundiária), que “[...] a pobreza camponesa, tem sua fundamentação 

principal, na natureza e intensidade de relações sociais que beneficiam os grupos que 

monopolizam o capital e a terra.” (FIGUEROA, 1977, p. 69).  Nessa linha, Prado Jr. (1987, p. 

43) afirma que  

A concentração da propriedade fundiária tem assim o duplo efeito: primeiro, 
o de conceder ao empreendimento agromercantil uma base territorial 
conveniente para a realização de seus objetivos; e em seguida, de assegurar 
ao mesmo empreendimento a mão-de-obra indispensável de que necessita.  
 
 

Martins (1986, p. 176) ressalta que “Enquanto o lavrador luta pela terra de trabalho, a 

grande empresa capitalista luta pela renda da terra.”. E Silva (1981, p. 57) assinala que o “[...] 

aumento do grau de concentração fundiária se deu em inúmeros casos pela utilização da terra 

não como meio de produção, mas fundamentalmente como reserva de valor [...]”. E 

acrescenta: “[...] o caráter perverso da manutenção de terras ociosas decorre do fato de esse 

meio de produção fundamental da agricultura ser um bem natural não-produzido e 

relativamente não-reprodutível, ao contrário dos bens de capital.” (Silva, 1999, p. 119). 
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Martins (1986, p. 159) enfatiza ainda que “[...] o capital é produto do trabalho assalariado. Já 

a terra não é produto nem do trabalho assalariado nem de nenhuma outra forma de trabalho. É 

um bem natural, finito, que não pode ser reproduzido, não pode ser criado pelo trabalho.”. Daí 

a urgência de uma reforma agrária real para reparar as injustiças históricas que se refletem no 

presente, trazendo graves conseqüências sociais para o país.  

O desequilíbrio socioeconômico causado pela grande concentração de terra e de renda 

viabiliza a existência de um grande contingente de miseráveis, na qual a fome é o aspecto 

mais negativo entre outras formas de desordens. Abramovay (2003, p. 51) afirma que “A 

idéia de que a emancipação das populações rurais passa pela intensificação dos processos 

migratórios não é apenas perversa, mas corresponde à subestimação do valor da própria 

ruralidade para as sociedades contemporâneas.”. Para esse autor “A ruralidade não é uma 

etapa do desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização. 

Ela é e será cada vez mais um valor para as sociedades [...].” (op.cit., p. 51). 

O trabalhador rural temporário ou o agricultor familiar que consegue ficar no campo, 

luta para sobreviver e permanecer no seu lugar de origem. Porém, como afirma Silva (1981, 

p. 42), “[...] a ampliação do mercado interno para a industrialização brasileira se fez, como em 

todo o mundo capitalista, pela proletarização dos camponeses: através da sua expropriação 

como produtores independentes, convertendo-os em miseráveis ‘bóias frias’.”. Muitas vezes, 

os que ainda dispõem de terra enfrentam dificuldades, como a aridez do clima e a existência 

de um solo pouco produtivo que requer recursos para enriquecê-lo, além da luta diária para a 

aquisição dos bens necessários à base de mais trabalho e menos consumo familiar, exercendo 

muitas vezes a pluriatividade externamente, ou seja, fora da propriedade. Como afirma Silva 

(op.cit., p. 69), “[...] grande parte dos trabalhadores que se assalariam temporariamente são 

também pequenos produtores de mercadorias, vivenciando uma dupla referência de ‘operários 

e camponeses’.” Outro problema refere-se à transferência da renda territorial gerada no 

processo da atividade camponesa que “[...] tende a ser apropriada, ou pelo capital financeiro, 

em função dos empréstimos bancários realizados, ou pelo capital industrial ou comercial, 

através do pagamento a preços baixos ao produtor.” (OLIVEIRA, 1991, p. 62).  

A agricultura familiar enquanto forma de reprodução social constitui para alguns 

autores um resquício de uma atividade de trabalho vivo, mesmo subordinado a ordem 

capitalista de produção, o que torna a discussão sobre extinção do camponês (ou agricultor 

familiar) bizantina ou metodologicamente ineficaz. O que importa é o debate de uma 
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categoria social de grande relevância da agricultura brasileira. Entretanto, em função do 

ecletismo analítico é pertinente sua análise.  

Inicialmente é válido ressaltar que os termos camponês, agricultor familiar e pequeno 

produtor são utilizados por alguns autores como sinônimos, mas há controvérsias. Não se 

pode esquecer que o termo camponês, importado, sobretudo, da Europa, representou durante 

décadas uma ameaça à classe dominante brasileira por ter cunho político, denunciando o 

grande antagonismo entre oprimidos e opressores. Segundo Moura (op.cit., p. 13), 

“Camponês e campesinato são conceitos de grande vitalidade, de grande força histórica [...]”, 

já o termo agricultor familiar não dispõe de teor político e abrange vários tipos de 

trabalhadores, e mesmo aqueles que não são proprietários de terra também estão aqui 

inseridos por terem como base a atividade familiar como os parceiros, arrendatários e 

rendeiros. Assim, os termos agricultor familiar e camponês estão relacionados à atividade 

familiar, em que a produção está voltada para a obtenção dos bens necessários a 

sobrevivência, na qual muitas vezes “[...] a riqueza que cria realiza-se em mãos estranhas às 

suas, como renda que flui disfarçadamente para os lucros bancários, como alimento de custo 

reduzido [...] e incrementa a taxa de lucro das grandes empresas urbanas.” (MARTINS, 1986, 

p. 176 - 177). Porém, é válido enfatizar que todo camponês é agricultor familiar, mas nem 

todo agricultor familiar é camponês na visão dos autores que seguem a linha de pensamento 

de Chayanov. E em relação ao termo pequeno produtor, este é o único aqui abordado que 

difere dos demais, pois é entendido como aquele pequeno capitalista que não tem como único 

objetivo adquirir bens indispensáveis à sobrevivência, utilizando-se de mão-de-obra 

assalariada permanente, se inserindo, portanto, no modo de produção capitalista com relativa 

apropriação do trabalho excedente, e incorporação de progresso técnico no processo de 

produção. Como afirma Abramovay (1998, p. 211), 

 

O que se escamoteia sob o nome de “pequena produção” é o abismo social 
que separa camponeses – para os quais o desenvolvimento capitalista 
significa [...] a fatal desestruturação – de agricultores profissionais – que se 
vêm mostrando capazes não de sobreviver [...], mas de formar a base 
fundamental do progresso técnico e do desenvolvimento do capitalismo na 
agricultura contemporânea. 
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Desse modo, a ação territorial visa o fortalecimento da agricultura familiar sendo 

elementar que a discussão não gire em torno só da caracterização do agricultor, mas também 

do debate das características atuais do agricultor familiar e sua inserção na lógica racional do 

mercado, pois há uma grande complexidade e diversidade de agricultores familiares, 

compreendido aqui como àqueles que trabalham na terra com sua família assim como os 

camponeses e que hoje de alguma forma muitos têm, em graus diferenciados, uma ligação 

com o mercado. Como afirma Tedesco (2001, p. 11),  

 

Falar em agricultura familiar e, como conseqüência, utilizar a noção de 
unidade familiar como unidade de produção, consumo e convívio é algo por 
demais difícil e polêmico; é adentrar por um terreno movediço, um campo de 
discussões e análises que manifesta ambiguidades, ambivalências, 
heterogeneidades e especificidades.  

 
 

 Um dos celebres autores sobre o campesinato foi Alexander V. Chayanov. Ele atribui 

à condição de camponês a todos os agricultores que trabalham com sua família com o intuito 

unicamente de garantir a sobrevivência, sem obtenção de lucro, na qual a produção familiar 

está atrelada ao tamanho da terra disponível, havendo o balanço entre o trabalho e o consumo. 

Ele afirma que na economia campesina típica “[...] por lo menos dos características deben 

estar presentes: uso de fuerza de trabajo familiar y falta de acumulación de capital.” 

(CHAYANOV, 1974, p. 21). Em sua análise Chayanov (1974) não inclui a possibilidade de 

trabalho de terceiros na propriedade, mas afirma que o trabalho não agrícola pode ser 

desenvolvido como forma de sobrevivência. Assim ele define a família campesina como 

àquela “[...] que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene uma cierta extensión de tierra 

disponible, sus propios médios de producción y que a veces se vê obligada a emplear parte de 

su fuerza de trabajo em ofícios rurales no agrícolas.” (op.cit., 1974, p. 44). 

 Na mesma esteira de Chayanov, Gerardi e Salamoni (1994, p. 207) afirmam que “[...] 

são unidades familiares cujos objetivos de produção são fixados, mais no sentido de aumentar 

suas possibilidades de consumo e elevar seu nível de subsistência, do que valorizar o capital 

com vistas à acumulação.”, tendo, portanto, como características principais a configuração da 

família “[...] como unidade de produção e de consumo; [...] a posse dos meios de produção, 

ou grande parte deles; [...] a posse da terra, que mediatiza a produção de sua subsistência.” 
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(GERARDI; SALAMONI, 1994, p. 207). Por subsistência se entende como o conjunto dos 

bens necessários à sobrevivência, ou seja, a aquisição dos bens para a continuidade da vida.  

Engels (1981, p. 62) enfatiza que o termo pequeno camponês refere-se ao “proprietário 

ou arrendatário – principalmente o primeiro – de um pedaço de terra não maior do que ele 

possa cultivar, de modo geral, com sua própria família, nem menor do que possa sustentá-lo e 

aos familiares.”. 

Para Oliveira (1991, p. 63) existem tipos diferenciados de camponês, “[...] baseados no 

acesso à propriedade e/ou posse da terra [...]. Desse processo nascem os camponeses-

proprietários, os camponeses-parceiros, os camponeses-rendeiros e os camponeses-

posseiros.”. Diferentemente de Chayanov, o autor enfatiza ainda que o fato de ter assalariados 

temporários não deixa de configurar uma atividade camponesa, nem quem emprega e nem 

quem é o empregado que está fazendo o trabalho acessório, mas tem terra e família, ou seja, 

também é camponês como empregador que em algumas épocas de colheita precisa de 

assalariados. Nessa linha de análise Silva aborda (1981, p. 69) “[...] que o trabalho temporário 

se generalizou de tal forma na agricultura brasileira que se torna difícil encontrar uma 

propriedade, seja ela “camponesa”, seja uma grande empresa comercial, que pelo menos na 

época da colheita não contrate mão-de-obra de fora.”. Porém, quando o trabalhador passa de 

temporário a permanente nesta unidade camponesa, “Configura-se assim a passagem desses 

camponeses abastados para a condição de pequenos capitalistas.” (OLIVEIRA, 1991, p. 59). 

O autor ressalta ainda o predomínio do vínculo entre trabalho familiar e pequena propriedade 

afirmando que 

[...] o processo pelo qual o capitalismo se expande no país passa 
necessariamente pelo domínio do trabalho assalariado nas grandes e médias 
propriedades e pelo predomínio do trabalho familiar, camponês portanto, nas 
pequenas propriedades ou pequenas unidades de produção. (op.cit., 1991, p. 
25). 
 
 

Segundo Martins (1986, p. 16), a propriedade familiar camponesa é uma relação não-

capitalista de produção, na qual o camponês constitui “uma figura do presente da história 

capitalista do país.”. Para ele, o camponês brasileiro não é enraizado como na Rússia no 

século XIX, onde a conjuntura estava pautada nas propriedades comunitárias, o que fortalecia 

os laços, e consequentemente, a resistência à expropriação. No Brasil relacionam sempre os 

camponeses “[...] como produtores de gêneros alimentícios de consumo interno, ‘lavoura de 
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pobre’ como ainda hoje se costuma dizer.” (op.cit., 1986, p. 39), mas para além dessa figura 

frágil, menos politizada do que a européia, estamos diante de uma categoria forte que não 

mostra traços de seu desaparecimento. 

Para Silva (1981, p.41-42) “[...] no caso dos camponeses que produzem o que 

consomem não existe mercado algum.”. Porém, existem aqueles que além de produzirem para 

o auto-sustento, vendem o excedente para adquirirem outros produtos. Esse excedente não 

corresponde a uma sobra e sim a mais horas de trabalho e menor consumo familiar.  Nesse 

caso não há uma descaracterização da agricultura familiar não capitalizada, pois existe a 

presença da família nas atividades rurais, e a venda do excedente é para a aquisição de 

produtos não agrícolas que também se inserem nos itens básicos para a sobrevivência como 

remédios, tecidos, entre outros produtos, configurando ainda a relação mercadoria-dinheiro-

mercadoria expressa por Marx (1983).  

“O termo agricultura familiar tem sido introduzido – principalmente a partir da década 

de 90 – em oposição ao conceito de camponês, para designar o quão os agricultores estão 

inseridos no mercado.” (BOMBARDI, 2003, p. 107). O termo ganha força a partir das 

políticas públicas voltadas para a agricultura familiar como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que constitui uma política de crédito 

rural.  

Blum (2001, p. 62) cita diferentes critérios para definir a agricultura familiar. Entre 

eles, os que são para fins de financiamento do PRONAF que estabelece que “[...] a 

propriedade não pode ter mais do que quatro módulos fiscais; [...] deve manter, no máximo, 

dois empregados permanentes, sendo admitida ainda, como recurso eventual, a ajuda de 

terceiros quando a natureza sazonal da atividade exigir.”, além da definição da Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação – FAO – e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – Incra que definem a agricultura familiar a partir de três 

características:  

[...] a gerência da propriedade rural é feita pela família; o trabalho é 
desempenhado na sua maior parte pela família; os fatores de produção 
pertencem à família (exceção, às vezes, à terra) e são passíveis de sucessão 
em caso de falecimento ou aposentadoria dos gerentes. (BLUM, 2001, p. 
62). 
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Segundo Schneider (2003, p. 99-100), 

 

A emergência da expressão ‘agricultura familiar’ emergiu no contexto 
brasileiro a partir de meados da década de 1990. A incorporação e a 
afirmação da noção de agricultura familiar mostrou-se capaz de oferecer 
guarida a um conjunto de categorias sociais, como, por exemplo,   
assentados,   arrendatários,   parceiros, integrados à agroindústrias, entre 
outros... 
 
 

 Wanderley (1996, p. 03) enfatiza que a agricultura familiar é: 
 
 

[...] entendida como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é 
proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento 
produtivo. A agricultura camponesa tradicional vem a ser uma das formas 
sociais de agricultura familiar, uma vez que ela se funda sobre a relação [...] 
entre propriedade, trabalho e família.  
 
 

Para Oliveira (1991) a agricultura familiar se caracteriza pela presença da força de 

trabalho familiar com propriedade da terra e dos meios de produção, na qual não existe “[...] 

uma rigidez de horário diário como na produção capitalista; a jornada de trabalho do 

camponês varia conforme a época do ano e segundo os produtos cultivados.” (op.cit., 1991, p. 

64). E Octavio Ianni (1984, p. 169) acrescenta: 

 

As unidades camponesas são constituídas pelas explorações de pequenos 
proprietários [...], arrendatários, parceiros ou posseiros, voltados 
basicamente, com o trabalho familiar, para a sua reprodução como 
camponeses. As atividades são, portanto, na essência, de subsistência, 
vendendo-se no mercado [...] os pequenos excedentes de produção de auto-
consumo.  
 
 

Evidentemente que com o avanço do capitalismo houve várias mudanças no campo, 

sobretudo em relação a inserção do pequeno agricultor no mercado. Para abordagens clássicas 

como Engels, o desaparecimento do camponês seria inevitável com o capitalismo. Ele afirma 

em seus estudos que “O desenvolvimento da forma capitalista de produção rompeu o nervo 

vital da pequena exploração na agricultura; a pequena exploração agrícola está decaindo e 

marcha irremediavelmente para a ruína.” (ENGELS, 1981, p. 60). 

Diante do modo de produção capitalista, Kautsky (1980) foi outro autor que abordou 

sobre o inevitável fim do trabalho camponês. Em sua análise sobre o campesinato e a 
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industrialização ele afirma que “A dissolução da indústria do camponês que produzia para si 

mesmo já começara na Idade Média, quando apareceu a pequena indústria urbana.” 

(KAUTSKY, 1980, p. 31). Assim como em outros países industrializados, o agricultor 

familiar hoje também se submete ao capital, pois “O modelo de modernização capitalista da 

agricultura faz avançar o processo de proletarização e aumentar a utilização do trabalho 

assalariado, ainda que preservando, em muitas áreas, a pequena produção familiar.” (SILVA, 

1999, p. 109). Moura (1986, p. 19) afirma ainda “[...] que o camponês desempenha um 

contraditório papel que, de um lado, expressa a sua resistência em desaparecer e, de outro é 

resultado do próprio capitalismo que não o extingue.”. Segundo Silva (1999, p. 114-115) “A 

persistência da pequena produção no Brasil [...] deve ser entendida, portanto, como parte de 

uma luta de resistência para permanecer na terra pela absoluta falta de outra opção 

produtiva.”.  

No Brasil, em um período mais recente, autores como Oliveira (1991) e Moura (1986) 

abordam não só a existência e a perpetuação do camponês, como enfatizam também as 

inevitáveis adequações e mudanças a que esses agricultores estão sujeitos no sistema 

capitalista, sem perderem suas características principais, pois “[...] o processo histórico vivido 

pelo desenvolvimento do capitalismo no Brasil tem propiciado a existência, criação e 

recriação dos diferentes tipos de camponeses.” (OLIVEIRA, 1991, p. 90). E nessa linha 

Moura (1986, p. 18-19) ressalta ainda que “[...] o camponês adaptou-se e foi adaptado, 

transformou-se e foi transformado, diferenciou-se internamente, mas permaneceu 

identificável como tal.” por continuar tendo como base a atividade familiar. Ele não desistiu 

de sua trajetória mantendo suas principais características numa produção mercantil simples 

constituída pela fórmula M-D-M, diferente da relação de produção capitalista que se dá a 

partir da fórmula D-M-D. Nesta, o dinheiro viabiliza a aquisição de mercadorias que são 

comercializadas gerando mais dinheiro, e este “[...] torna-se capital, e de acordo com sua 

determinação, já é capital.” (MARX, 1983, p. 126). 

Segundo Moura (1986, p. 64-65), “O camponês passa a se vincular ao movimento do 

capital, na condição de produtor de mercadorias ou mesmo de trabalhador para o capital 

industrial, mesmo que continue habitando sua parcela de terra.”. Nessa mesma linha Oliveira 

(1991, p. 63) assinala que “É com relação ao acesso a essas mercadorias, meios de produção, 

que o camponês trava relação com o capital.”. Porém, os mesmos não se tornam produtores 

capitalistas em virtude dessa relação, pois não se inserem na troca comercial expressa na 
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fórmula D-M-D caracterizada por Marx: dinheiro para obter mercadorias e ao vendê-las 

produzir mais dinheiro.  

Para Octavio Ianni (1984, p. 160-161) “[...] praticamente todo trabalhador rural com 

alguma ligação com o mercado é subordinado aos movimentos do capital industrial. Às vezes 

é o capital comercial, bancário, ou mesmo usuário, que alcança e explora o trabalhador 

rural.”. Ele afirma que “Como fornecedor de força de trabalho, consumidor de produtos de 

origem industrial e reserva de força de trabalho, o trabalhador rural é posto e reposto no 

circuito da acumulação capitalista.” (op.cit., 1984, p. 161). E acrescenta: “No caso das formas 

camponesas de produção - familiar, parceria, arrendamento, colonato e outras - é evidente a 

subordinação formal do trabalho ao capital.” (op.cit., 1984, p. 167).   

Wanderley (1996, p. 10) enfatiza que a agricultura camponesa “[...] não é camponesa 

por ser pequena, isto é, não é a sua dimensão que determina sua natureza e sim suas relações 

internas e externas [...].”. Para essa autora “Nada indica que o campesinato brasileiro se 

restrinja, em seus objetivos, à simples obtenção direta da alimentação familiar, o que só 

acontece quando as portas do mercado estão efetivamente fechadas para eles.” (op.cit., p. 20). 

Ela assinala que “[...] a agricultura familiar que se produz nas sociedades modernas deve 

adapta-se a um contexto socioeconômico próprio dessas sociedades, as quais a obrigam a realizar 

modificações importantes em sua forma de produzir e em sua vida social tradicional [...]”. (op.cit., p. 

02). E acrescenta “[...] que estes ‘novos personagens’, ou pelo menos uma parte significativa 

desta categoria social, quando comparados aos camponeses ou outros tipos tradicionais, são 

também, ao mesmo tempo, o resultado de uma continuidade.” (op.cit., p. 13), discordando 

assim de outros estudiosos que afirmam a ruptura definitiva dos agricultores familiares 

“modernos” em relação ao passado.  

Assim, é ampla a complexa discussão sobre as características do agricultor tradicional 

a partir das transformações no campo em virtude da industrialização. Silva (1980, p. 61) 

assinala “[...] que esse ‘novo camponês’ conserva, ainda que muitas vezes de maneira parcial 

ou formal, a posse direta dos meios de produção e que organiza o trabalho com base na mão-

de-obra familiar.”. Porém, ele afirma “[...] que o campesinato inserido no modo de produção 

capitalista [...], não guarda senão uma semelhança formal com o ‘camponês livre e 

independente’, que porventura tenha existido em datas pretéritas.” (op.cit., 1980, p. 61-62), 

referindo-se a pequena produção que “[...] subordina-se também ao capital através da venda 

direta de sua força de trabalho em determinados períodos do ano.” (op.cit., 1980, p. 60). E 
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acrescenta que “[...] os pequenos produtores deixaram de ser produtores de subsistência, no 

sentido de ofertarem apenas o ‘excedente’, e passaram a produzir fundamentalmente para o 

mercado.” (op.cit., 1980, p. 66), passando a ser, portanto, pequenos capitalistas. O atual 

agricultor familiar que desenvolve atividades não agrícolas, às vezes trabalho acessório ou 

pluriativo fora da propriedade e contrata mão-de-obra temporária, tem suas raízes no 

campesinato, mas se difere um pouco daquele camponês totalmente desvinculado do 

capitalismo. Mesmo mantendo a relação mercadoria-dinheiro-mercadoria, o agricultor 

familiar confirma a tese de que o capitalismo já penetrou em todos os níveis quando o 

alimenta indiretamente através da compra de insumos ou através do baixo valor de seus 

produtos repassados ao atravessador. 

Mais recentemente Abramovay (1998) enfatizou que a idéia da necessária 

inferioridade econômica da agricultura familiar não é confirmada pelo que se observa nos 

países avançados. O mesmo contesta a teoria do “resíduo” e da “extinção progressiva” das 

atuais pequenas propriedades, apostando na utilização do potencial de transformação das 

pequenas propriedades, para formular um modelo de desenvolvimento agrícola que possa 

resolver o secular problema da desarticulação da nossa economia e da nossa sociedade. Ele 

defende a tese de que as unidades de pequeno porte de elevada produtividade existentes hoje 

nos países capitalistas avançados descendem do campesinato tradicional, mas não tem mais 

nada a ver com este. Os novos agricultores familiares foram criados pelo Estado capitalista, 

por meio de políticas deliberadamente talhadas para reduzir o preço dos alimentos a fim de 

liberar recursos do orçamento doméstico dos assalariados urbanos para a aquisição de 

produtos industriais e com isso fortalecer o mercado interno. 

Porém, o autor ressalta que para se distinguir esses agricultores dos camponeses é 

preciso “[...] buscar a raiz da diferença no ambiente social, econômico e cultural [...]” (op.cit., 

p. 23). O agricultor familiar do Nordeste brasileiro, por exemplo, se difere de muitos do sul do 

país, e notoriamente, mais ainda, dos agricultores familiares dos países desenvolvidos, pois 

 

O que os exemplos dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, em suma de 
todos os países capitalistas centrais, mas também de boa parte do sul do 
Brasil e de São Paulo mostram é que familiar não é necessariamente 
sinônimo de precário: a existência de unidades produtivas contando 
majoritariamente com o trabalho da família, mas que são ‘grandes’ quanto a 
seu volume e valor da produção é a regra no Hemisfério Norte. (op.cit., p. 
142). 
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A partir dessa breve análise observa-se que no Brasil o camponês não deixou de existir 

pelo fato de usar estratégias de sobrevivência no mundo capitalista. Passou a ser chamado 

também de agricultor familiar, mas “guarda ainda muito dos seus traços camponeses, [...] 

porque ainda tem que ‘enfrentar’ os velhos problemas [...].” (WANDERLEY, 1996, p. 29).  

É evidente que o termo camponês é entendido de diferentes formas, levando em 

consideração o momento histórico e o contexto socioeconômico no qual está inserido, 

sobretudo com o advento da industrialização. Daí as divergências entre os autores sobre suas 

características. Enquanto alguns admitem o trabalho externo de membros da família e a 

contratação temporária de trabalhadores sem perderem a condição de camponês, outros 

seguem a linha de pensamento de Chayanov que afirma que o camponês assim o é pela 

presença da família na unidade produtiva, dispondo de meios de produção, que não contrata 

força de trabalho, mas admite o trabalho acessório na propriedade. Wanderley é uma das 

autoras que admite um campesinato com práticas diferenciadas da família camponesa de 

Chayanov, enfatizando que diante da inserção do capitalismo no campo, 

 

“[...] a pluriatividade e o trabalho externo de membros da família não 
representam necessariamente a desagregação da família camponesa, mas 
constituem, frequentemente, elementos positivos, com o qual a própria 
família pode contar para viabilizar suas estratégias e reprodução presentes e 
futuras.” (WANDERLEY, 1996, p. 10). 

 

Portanto, há uma grande diversidade de agricultores familiares que relativamente se 

distinguem por algumas práticas, mas que se assemelham por permanecerem trabalhando em 

família. E nessa passagem, Silva (1999, p.209) sintetiza a realidade do campo brasileiro hoje, 

no qual: 

[...] pelo menos dois estereótipos se firmaram entre nós: o do produtor de 
subsistência com sua ‘economia do excedente’ [...]; e o da propriedade 
familiar ‘eficiente’, que responderia à pressão de custos sobre os preços dos 
produtos agrícolas com aumento dos rendimentos físicos por unidade de área 
[...]. Mais recentemente, um terceiro tipo passou a fazer parte da discussão: o 
do part-time ou produtor com pluriatividade [...]. Em geral, o part-time 
combina ocupação agrícola e não-agrícola entre os membros da sua família, 
diversificando, assim, suas fontes de renda principalmente via mercado de 
trabalho (e não de produtos) e externalizando parte significativa de suas 
atividades operacionais. 
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Com o advento da industrialização da agricultura, pequenas unidades de produção 

passariam ao mercado pela subordinação absoluta ceifando a possibilidade econômica de 

inserir mecanismos técnicos e agronômicos para o aumento da produtividade do trabalho. Por 

outro lado Oliveira (1991, p. 18) enfatiza que  

 

Vamos encontrar no campo brasileiro, junto com o processo geral de 
desenvolvimento capitalista que se caracteriza pela implantação das relações 
de trabalho assalariado (os bóias-frias, por exemplo), a presença das relações 
de trabalho não-capitalistas como, por exemplo, a parceria, o trabalho 
familiar camponês, etc. 
 
 

As relações não capitalistas, citadas por Oliveira (1991), viabilizam também a 

crescente desigualdade entre aqueles que detêm o poder e os que são subordinados, 

cristalizando ainda mais o capitalismo. As relações capitalistas de produção são notoriamente 

identificadas pela presença do salário, e uma das formas de pagamento na relação não 

capitalista é através do arrendamento da terra por aqueles que não dispõem da mesma e que 

trabalham deixando ao proprietário parte da produção, a grosso modo nas formas de trabalho 

em parceria. Oliveira reforça afirmando que 

 

Entender o desenvolvimento desigual do modo capitalista de produção na 
formação social capitalista, significa entender que ele supõe sua reprodução 
ampliada, ou seja, que ela só será possível se articulada com relações sociais 
não-capitalistas. E o campo tem sido um dos lugares privilegiados da 
reprodução dessas relações de produção não-capitalistas (op.cit., p. 11). 
 
 

O trabalho familiar camponês também é considerado por vários autores como uma 

forma não capitalista de produção, por não dispor de assalariados e por produzir para a 

obtenção dos bens necessários a sobrevivência. Segundo Carlos (2004, p. 09),  

 

No campo o desenvolvimento avança reproduzindo relações especificamente 
capitalistas implantando o trabalho assalariado sem que as relações 
camponesas desaparecessem e sem que a totalidade do trabalho no campo e 
da vida fosse submetida integralmente a sujeição real do capital. 
 
 



44 
 

  

Diferente do camponês e do agricultor familiar, os pequenos produtores capitalistas 

produzem para comercializar e dispõem de assalariados permanentes e temporários. Nessa 

linha Oliveira (1991, p. 21) enfatiza que 

 

[...] uma família camponesa pode estar produzindo muito além do necessário 
a sua sobrevivência e com isso acumulando. Esse dinheiro poderá ser 
destinado a aumentar suas terras e/ou contratar trabalhadores assalariados 
para trabalhar para ela. Quando isso ocorre, seus membros (filhos, pai e mãe) 
deixam de trabalhar na produção, passando a cuidar apenas das tarefas da 
administração e comercialização da produção, tornando-se, pois, pequenos 
capitalistas. 
 
 

O autor acrescenta ainda que “[...] uma parte do campesinato também tem elevado o 

grau de produtividade do trabalho familiar camponês. Em muitos casos, tem mesmo 

conseguido acumular uma poupança que reaplica na compra de mais terra, de seus vizinhos, 

por exemplo [...]” (op. cit., p. 39). Nesse caso esse agricultor não é mais o camponês típico de 

Chayanov, àquele que produz só para consumir. Salvo se o tamanho da propriedade for 

exíguo para o tamanho da família, o que pode inviabilizar a produção necessária para o 

sustento dos seus membros, tornando, portanto, a compra da terra indispensável à 

sobrevivência. Sobre isso Prado Jr. (1987, p. 32) ressalta que  

 

[...] a grande maioria da população rural brasileira, a sua quase totalidade, 
com exclusão unicamente de uma pequena minoria de grandes proprietários 
e fazendeiros, embora ligada à terra [...] tirando daí seu sustento, se encontra 
privada da livre disposição da mesma terra em quantidade que baste para lhe 
assegurar um nível adequado de subsistência. 

 

O camponês também se diferencia daquele agricultor familiar que continua 

produzindo para comprar, mas dispõe de empregados temporários em época de colheita ou 

tem alguns membros da família muitas vezes desenvolvendo trabalho acessório fora da 

propriedade para aumentar a renda, se inserindo, portanto, forçosamente, no sistema 

capitalista ampliando o excedente do empregador em troca de salário.  

Sobre isso Alentejano (2001, p. 152) aborda criticamente o papel social da 

pluriatividade que nada mais é que uma nova forma de exploração capitalista. Ele afirma que  
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[...] o desenvolvimento da pluriatividade significa uma forma de acentuação 
da exploração capitalista, na medida em que faz parte do conjunto de 
transformações em curso no mundo de hoje que apontam para a 
flexibilização e precarização das relações de trabalho e para a reestruturação 
produtiva, que tem como efeito básico o aumento da exploração do trabalho 
e a ampliação da margem do lucro dos capitalistas.  
 
 

E se referindo a pluriatividade, principalmente no Centro-Sul do Brasil, o autor 
acrescenta:  
 

[...] desenvolveu-se uma crescente articulação entre os mercados de trabalho 
urbano e rural, com os pequenos agricultores transformando-se em 
pluriativos, seja por trabalharem como assalariados nas pequenas unidades 
industriais que se multiplicam nas pequenas cidades e vilarejos da região, 
seja por desenvolverem o artesanato como atividade complementar, 
realizada na própria propriedade, porém sob o comando das grandes 
empresas [...]. (op.cit., p. 165). 
 
 

Gerardi e Salamoni (1994, p. 206) assinalam que 

 

[...] na conduta geral do desenvolvimento capitalista, a agricultura depara-se 
com um novo paradigma: a emergência de trabalhadores para o capital, isto 
é, produtores familiares que passam a ser expropriados de sua condição de 
dirigentes do processo produtivo, embora permaneçam como proprietários 
de sua parcela de terra e de sua força de trabalho.  
 
 

Como afirma Silva (1997, p. 47), o sinal de que os camponeses “[...] não podiam mais 

garantir a sua reprodução era o assalariamento temporário fora, que ocorria fundamentalmente 

em unidades de produção vizinhas por ocasião da colheita.”. Desenvolver alguma atividade 

agrícola ou não fora da unidade familiar é uma forma de sobrevivência como enfatiza Silva 

(op.cit., p. 75): “A criação de empregos não-agrícolas nas zonas rurais é, portanto, a única 

estratégia possível capaz de, simultaneamente, reter essa população rural pobre nos seus 

atuais locais de moradia e, ao mesmo tempo, elevar o seu nível de renda.”. “O importante é 

raciocinar em termos de desenvolvimento rural e não meramente agrícola, promovendo a 

pluriatividade dos membros das famílias de agricultores e incentivando os empregos rurais 

não-agrícolas os mais diversos [...]” (SACHS, 2004, p. 127). E a autora acrescenta: “Sabemos 

hoje que os empregos rurais não-agrícolas contribuem de maneira significativa à renda das 

famílias que continuam no campo. A pluriatividade dos camponeses é um fenômeno 

observado universalmente.” (SACHS, 2001, p. 78). 
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Com as transformações no mundo rural a partir do advento da industrialização, hoje 

muitos agricultores familiares buscam outras alternativas por não conseguirem sobreviver 

apenas com o trabalho agrícola. Algumas famílias complementam sua renda com atividades 

não agrícolas dentro da própria propriedade, e outras desenvolvem atividades fora da unidade 

de produção. Alguns autores como Silva (1999) utiliza os termos agricultura em tempo parcial 

– part-time farming – e pluriatividade como sinônimos, e outros como Alentejano (2001) 

diferenciam essas duas noções. 

A discussão sobre a pluriatividade surge no Brasil na década de 1990, tendo 

controvérsias se é ou não uma nova prática no campesinato. Para Alentejano os termos part-

time (agricultura de tempo parcial) e pluriatividade não são idênticos porque 

[...] a noção de pluriatividade permite dar conta melhor do caráter familiar da 
unidade agrícola, pois parte dos membros pode dedicar-se até integralmente 
ao trabalho agrícola, enquanto outros trabalham em outras atividades, o que 
não caracterizaria agricultura em tempo parcial – referida normalmente 
apenas ao chefe da exploração -, porém enquadra-se na noção de 
pluriatividade, se falarmos não apenas de indivíduos pluriativos, mas, 
fundamentalmente, de unidades familiares calcadas no trabalho pluriativo. 
(ALENTEJANO, 2001, p. 157). 

Por mais que se discuta sobre a dupla função de muitos agricultores (proprietário e 

empregado), exercendo trabalho acessório, ou as mais novas terminologias apesar das 

controvérsias, part-time farming – agricultura em tempo parcial e a pluriatividade, na verdade 

essa é a forma que muitos encontram para aumentar a renda familiar e se manterem na 

pequena propriedade mesmo no exercício de outras atividades. Aquele que assim não procede 

muitas vezes é obrigado a abandonar sua terra e migrar para os centros urbanos, tornando-se 

por sorte um assalariado na cidade ou aumentando a lista de milhares de desempregados e 

trabalhadores informais. Como afirma Oliveira (1991, p. 27), “[...] a compreensão dos 

processos que atuam na construção/expansão das cidades passa pela compreensão dos 

processos que atuam no campo.”. E Sachs (2004, p. 124) completa: 

 
É um erro supor que os refugiados do campo que migram para as favelas e 
os bairros periféricos das cidades se transformam automaticamente em 
citadinos. São candidatos a uma urbanização cuja efetivação dependerá da 
criação de empregos e alojamentos decentes e de condição para o exercício 
da cidadania.  
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Viável seria que a conjuntura nacional permitisse que os sem-terra e os agricultores 

familiares pudessem, respectivamente, adquirir e permanecer na terra e ter meios para 

produzir, no mínimo, para obter o básico à sobrevivência. Daí a proposta do MDA para 

desenvolver o rural a partir do desenvolvimento territorial. 

 Apesar da pluriatividade também ser uma forma de exploração capitalista, é notório 

que a combinação de atividades agrícolas e não agrícolas pode amenizar a situação de pobreza 

de muitos agricultores no atual contexto brasileiro. Porém, o ideal é que essa prática seja 

desenvolvida na própria unidade produtiva, que, aliás, não é uma novidade no campesinato, 

ou de forma coletiva como é a proposta dos Territórios Rurais, baseando-se na inovação, na 

representatividade e principalmente na capacidade da governança.  

O camponês, o agricultor familiar ou até mesmo o pequeno produtor contribuem no 

reforço do capital na medida em que o preço da produção é bem menor em relação ao preço 

de mercado. Situação agravada, muitas vezes, pela presença do atravessador/intermediário 

que se apropria de uma parcela do valor acrescido antes de repassar as agroindústrias ou a 

exportação. Como afirma Martins (1990, p.19-20), “[...] o capitalismo, na sua expansão, não 

só redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra 

relações não-capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa reprodução.”. E 

Octavio Ianni (1984, p. 242) assinala que “A agricultura se desenvolve e se transforma 

segundo interesses do capital centrado na indústria nacional e estrangeira.”, às quais se 

apropriam da mais-valia do trabalhador. É dessa forma também que alguns membros da 

unidade familiar repassam renda às agroindústrias.  

Segundo Silva (1981, p. 40), “[...] a própria agricultura se industrializou, seja como 

compradora de produtos industriais (principalmente insumos e meios de produção), seja como 

produtora de matérias-primas para as atividades industriais.”, sendo válido ressaltar que ”[...] 

no caso dos camponeses que produzem o que consomem não existe mercado algum.” (op.cit., 

p. 41-42).  

Em sua análise sobre os avanços da indústria nos anos 70, Silva (1999) faz uma 

abordagem sobre a modernização da agricultura e a extensão da jornada de trabalho na 

produção familiar, ressaltando que o mesmo utiliza o termo pequeno produtor que está 

atrelado ao agricultor inserido nas relações capitalistas, o que difere daquele que somente 

trabalha para seu auto-sustento.  
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O autor enfatiza que o pequeno produtor desprovido ou com reduzido maquinário tem 

que ampliar o trabalho para sobreviver, porque ao contrário deste, o grande produtor que 

dispõe de mais terras, máquinas e capital, consegue produzir mais rápido e em maior 

quantidade, podendo vender assim produtos com custos mais baixos. Além disso, a pequena 

propriedade que não se modernizou está sujeita a subocupação decorrente da impossibilidade 

de ocupar todos os seus membros em idade ativa devido a exiguidade dos recursos produtivos 

de que dispõe (especialmente a terra). Silva afirma ainda que a estrutura fundiária da 

agricultura brasileira evoluiu num sentido concentrador e excludente ao longo dos anos 70, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acesso à terra dos trabalhadores rurais brasileiros. Com isso 

se intensificou o êxodo rural. Os que permaneceram no campo recorreram aos sistemas de 

arrendamentos e parcerias, e os que não conseguiram essa permanência migraram para os 

centros urbanos com a ampliação da exploração do trabalhador e redução ou fixação de 

baixos salários. Silva afirma ainda que os camponeses não são mais que convertidos em 

proletários ou membros do exército de reserva, como os bóias-frias. Alguns permanecem 

como parte da superpopulação relativa do campo, como membros não remunerados da força 

de trabalho familiar nas pequenas explorações ou são lançados nas zonas urbanas ao 

“rebotalho da sociedade” – lumpesinato – constituído pelos trombadinhas, prostitutas, 

mendigos e ladrões. Nesse sentido, a modernização da agricultura brasileira tendeu a 

favorecer o aumento da participação relativa das camadas mais ricas na apropriação da renda 

total, renegando ao pequeno produtor a oportunidade de se inserir de fato no processo 

capitalista de produção. Silva dá ênfase a intervenção do Estado através das políticas agrícolas 

(financiamento para o agricultor...) e das políticas agrárias, incluindo nesta última, a reforma 

agrária, que segundo o autor, constitui umas das formas, não só de aquisição de terras, mas de 

tentativa de reduzir os conflitos na zona rural que, consequentemente, reduz os problemas nos 

centros urbanos. Para ele as políticas agrícolas e as políticas agrárias estão longe de suprir a 

real necessidade do homem do campo, e conseqüentemente, daquele que deixou a sua terra e 

migrou para a cidade. 

Silva (1981, p. 12) reforça ainda que a expansão da grande empresa capitalista na 

agropecuária brasileira nas décadas de 60 e 70 “[...] destruiu outros milhares de pequenas 

unidades de produção, onde o trabalhador rural obtinha não apenas parte da sua própria 

alimentação, como também alguns produtos que vendia nas cidades.”. Ele afirma que a fase 

do crescimento acelerado do chamado “milagre econômico” entre 1967 e 1973, beneficiou 
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uma minoria privilegiada, penalizando os trabalhadores, sobretudo os rurais. Nesse período 

pouco se falou na questão agrária, pois além da expectativa que todos colheriam bons 

“frutos”, havia a repressão política. Para o autor, a industrialização contribuiu para a 

expropriação dos camponeses que buscaram trabalho na cidade ou no próprio campo (bóias-

frias). Ele afirma ainda que o caminho da questão agrária no Brasil poderia ter sido outro se 

pautado na reforma agrária ou salários justos aos trabalhadores. Porém, o real caminho 

trilhado se constituiu por uma questão política, à qual estão os interesses e poder dos grupos 

sociais envolvidos no processo. Como afirma Silva (op.cit., p. 18), “No sistema capitalista, 

quando o trabalhador produz mais, quem ganha é o patrão. É ele que aumenta seus lucros. Por 

isso, o sistema capitalista acumula riqueza de um lado e miséria de outro.”.  

Além das mudanças nas relações produtivas de trabalho, a industrialização estreitou a 

relação campo-cidade. Pensar o rural apenas como fornecedor de alimento é não compreender 

que existe um sistema em que tudo está interligado, sobretudo com o avanço do capitalismo. 

Segundo Silva (1997, p. 03),  

 

[...] o rural hoje só pode ser entendido como um continuum do urbano, do 
ponto de vista espacial; e, do ponto de vista da organização da atividade 
econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas com a 
atividade industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária. 
 

 
E Carlos (2004, p. 09) acrescenta:  

 
 

A cidade e o campo se diferenciam pelo conteúdo das relações sociais neles 
contidas e estas, hoje, ganham conteúdo em sua articulação com a 
construção da sociedade urbana, não transformando o campo em cidade, mas 
articulando-o ao urbano de um ‘outro modo’, redefinindo o conteúdo da 
contradição cidade/campo, bem como aquilo que lhes une [...]. 
 
 

Oliveira (1991, p. 26) enfatiza que “[...] com relação aos processos contraditórios e 

desiguais do capitalismo, devemos entender que eles têm se desenvolvido no sentido de ir 

eliminando a separação entre a cidade e o campo, entre o rural e o urbano, unificando-os 

numa unidade dialética.”, apesar do rural continuar com sua particularidade predominando a 

agropecuária, e o urbano, ao contrário, ser identificado pela escassez da mesma. Como afirma 

Alentejano (2000, p. 104), “[...] enquanto a dinâmica urbana praticamente independe de 

relações com a terra, tanto do ponto de vista econômico, como social e espacial, o rural está 
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diretamente associado à terra, embora as formas como estas relações se dão sejam diversas e 

complexas.”. Entretanto, é inegável o estreitamento da relação entre o campo e a cidade no 

território brasileiro. As atividades tidas como urbanas são mais largamente encontradas no 

Centro-Sul do Brasil, mas o rural e o urbano se entrelaçam em todas as regiões brasileiras em 

virtude da “[...] luta, igualmente na cidade, do camponês por um preço melhor para seus 

produtos ou por condições e vantagens creditícias e/ou técnicas de modo a poder ter 

condições para continuar camponês.” (OLIVEIRA, 1991, p. 27). Além disso, “[...] As greves 

dos trabalhadores do campo são feitas nas cidades. Ao mesmo tempo, podemos verificar que a 

industrialização dos produtos agrícolas pode ser feita no campo com os trabalhadores das 

cidades.” (op.cit., p. 26).  

Além da acentuada exploração e da expropriação de muitos agricultores com o 

advento do capitalismo e do estreitamento da relação entre o campo e a cidade, os problemas 

ambientais aumentaram com a Revolução Verde. Assim como a mesma trouxe benefícios, 

proporcionou também malefícios como assinala Campos (2001, p. 327) nessa passagem: 

  
[...] essa revolução agrícola, responsável pela modernização conservadora 
da agricultura de inúmeros países em desenvolvimento, só veio acentuar os 
problemas relativos à degradação do meio ambiente, além de contribuir para 
uma crescente polarização social e uma distribuição de renda ainda mais 
desigual no meio rural desses países. 
 

 
Segundo Silva (1997, p. 77), “[...] o mundo rural brasileiro não pode mais ser tomado  

apenas como o conjunto das atividades agropecuárias e agroindustriais. O meio rural ganhou, 

por assim dizer, novas funções e “novos” tipos de ocupações [...]”, a exemplo das atividades 

voltadas para o lazer, o ecoturismo e segunda residência, que para Carlos (2004, p. 11), “[...] 

contribuem para a expansão do mundo da mercadoria, enquanto momento de realização do 

capital através da venda e do consumo produtivo do espaço.”.  

Realmente ocorreram mudanças no mundo rural, mas não no sentido de melhor em sua 

totalidade como comumente se atribui à palavra “novo”, e sim em virtude da existência de 

“[...] novas formas de poluição e destruição da natureza associadas tanto às novas atividades 

agrícolas quanto às não-agrícolas.” (SILVA, 2001, p. 45). Portanto, o termo “novo” pode ser 

atribuído ao rural em função do surgimento de algumas atividades não agrícolas e em relação 

à dinâmica ocasionada a partir da industrialização e suas conseqüências como a aceleração da 

expropriação de pequenos produtores, o aumento do número de desempregados e de 
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assalariados temporários, e a crescente poluição ambiental, sobretudo através do uso dos 

agrotóxicos, comprometendo ainda mais o equilíbrio da natureza e, consequentemente, a 

qualidade de vida.  Sobre as transformações no campo Alentejano (2000, p. 105) tem uma 

visão interessante:  

[...] embora não esteja em curso um radical processo de transformação no 
meio rural brasileiro, há alguns importantes elementos indicativos das 
possibilidades de constituição de um novo modelo de desenvolvimento no 
campo brasileiro, onde se destacam processos como a valorização da 
agricultura familiar, o avanço da pluriatividade, a disseminação de novas 
práticas agronômicas ambientalmente mais saudáveis e a constituição de um 
setor reformado, fruto da multiplicação dos assentamentos rurais no país, e - 
por que não dizer – do próprio avanço da regularização fundiária. Entretanto, 
há também fortes indícios no sentido contrário: o da persistência da 
concentração fundiária, do êxodo rural, do domínio do grande capital 
agroindustrial no campo, do empobrecimento dos agricultores familiares. 
 
 

 E Oliveira (1991, p. 44) reforça afirmando que é  
 
 

[...] no bojo dessa articulação entre o processo de expansão desigual do 
trabalho assalariado no campo, e a expansão também desigual, do processo 
de expropriação, e o dominante processo histórico da concentração fundiária, 
que vamos encontrar contraditoriamente a origem dos conflitos e da luta pela 
terra camponesa no Brasil, com a sua marca histórica: a violência. 
 
 

Como afirma Oliveira (op.cit., p.27), “[...] cidade e campo estão unidos 

dialeticamente, quer no processo produtivo, quer no processo de luta.”. O capitalismo se 

desenvolve de forma desigual e combinada, pois dominadores e dominados se entrelaçam 

numa troca desigual: lucro para os primeiros à base das horas não pagas (mais-valia) e a partir 

do valor acrescido do produto na circulação; e baixos salários para os dominados com a 

finalidade apenas de se reproduzirem como trabalhadores para gerar mais lucro para os 

capitalistas. Assim está constituído o sistema, alimentado pelas contradições geradas a partir 

da grande disparidade entre os que dispõem dos meios de produção, incluindo aqui a 

propriedade da terra, e os despossuídos desses elementos que, uma vez se adquiridos, os 

libertariam da condição de explorados para passarem à condição de exploradores.  
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3  A ABORDAGEM SOBRE OS TERRITÓRIOS RURAIS 

 

 

3.1  A Política dos Territórios Rurais 

 

Diante das inúmeras fragilizadas iniciativas institucionais de desenvolver uma política 

mais consistente nos espaços rurais brasileiros economicamente pobres, tornou-se necessário 

a emergência das questões territoriais que pudessem de fato promover o desenvolvimento 

rural, pois como afirma Abramovay (2003), as palavras rural e desenvolvimento não são 

antagônicas. 

Segundo Guanzirolli (2006, p. 04) 

 

[...] o Governo não podia continuar apenas com a política de apagar 
incêndios via assentamentos de reforma agrária, era necessária uma série 
muito mais ampla e diversa de políticas, que fossem desde o agrícola em 
particular, até outras que entravam no campo educacional e até cultural, 
passando também pelo incentivo as atividades rurais não agrícolas [...] 
 
 

Por outro lado, a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) difundiu nas 

décadas de 1950 e 1960 a tese de que o desenvolvimento industrial era o segmento de 

superação da situação de pobreza de milhões de brasileiros. A CEPAL apostava no 

crescimento do mercado interno através de uma política efetiva de reforma agrária, e na 

distribuição de renda com o aumento da produtividade a partir da orientação da força de 

trabalho da agricultura para o segmento industrial.  

Esse contexto se deu a partir da implantação das políticas regionais com a proposta de 

promover o desenvolvimento das regiões a partir da industrialização. A Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) foram criadas nas décadas de 1950 e 1960, respectivamente, com a 

finalidade de reduzir as desigualdades regionais através do dinamismo econômico. Porém, os 

resultados não foram os esperados. Inicialmente houve um relativo dinamismo, mas este não 

promoveu o desenvolvimento e muito menos reduziu as disparidades. Pelo contrário, reforçou 

ainda mais a hegemonia do Centro-Sul. 
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Portanto, longe de representar o desenvolvimento, o avanço apenas industrial contribui 

mais para o aumento das disparidades do que para retirar os agricultores da pobreza, como se 

observa nessa passagem:  

 

A discussão do desenvolvimento rural e territorial surge da constatação de 
que a estratégia "Cepalina" de apostar no crescimento econômico, 
unicamente, como forma de aliviar ou eliminar a pobreza não teria gerado, 
nas últimas décadas, os resultados esperados. Houve crescimento econômico 
concomitantemente com aumento do desemprego e da informalidade, sem 
diminuição significativa da pobreza. O desenvolvimento agrícola não 
implicou, tampouco, necessariamente em desenvolvimento rural. No padrão 
“revolução verde”, que se consolidou a partir da segunda metade dos anos 
1960, a rápida incorporação de insumos modernos levou, entre outras coisas, 
ao aprofundamento do processo de esvaziamento do campo, à desaparição de 
muitas unidades familiares de produção, bem como a outros fenômenos 
igualmente importantes. Era necessário ter estratégias especificas de 
combate à pobreza, e o desenvolvimento rural territorial era uma delas. 
Experiências interessantes neste sentido que aconteceram no passado em 
Europa motivaram a discussão no Brasil. (op. cit., 2006, p. 03). 
 
 

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pelos movimentos sociais no campo.  A 

sociedade iniciou uma árdua luta por justiça social frente à grave situação dos trabalhadores 

rurais na ditadura militar entre 1964 e 1985. É nesse período que surgem alguns movimentos 

que ajudam os pequenos agricultores a se organizarem, como a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) ligada a Igreja Católica, criada em 1975, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) que foi criado em 1984.   

Após o período de repressão, inicia-se o movimento de descentralização de políticas 

públicas na década de 1990, transferindo maior responsabilidade para os gestores locais na 

instância municipal, agora reforçado pela tese do desenvolvimento local.  A Constituição de 

1988 tornou mais efetiva essa descentralização, fortalecendo as prerrogativas institucionais do 

poder municipal.  Um exemplo, e o de maior visibilidade, corresponde ao PRONAF emergido 

em 1996 para fomentar a política de crédito rural destinada a agricultura familiar com  

 

[...] a concessão de crédito de investimento e custeio a agricultores 
familiares e uma linha de financiamento para projetos de infraestrutura, cuja 
liberação é condicionada à elaboração de planos de desenvolvimento locais, 
discutidos e aprovados em conselhos municipais de desenvolvimento, 
reunindo representantes da comunidade e do poder público. 
(BITTENCOURT; FAVARETO, 2001, p.387-388). 
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Na mesma linha Leão (2006, p. 08-09) aborda que 
 

 
A justificativa para o direcionamento dos recursos públicos à categoria de 
agricultores familiares em municípios rurais carentes estava no diagnóstico 
feito a partir do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística – IBGE de 1985. Identificava-se ali que os pequenos 
estabelecimentos rurais empregavam uma proporção muito maior de mão-
de-obra que as grandes, o que delegaria à atividade familiar rural um papel 
central no combate ao desemprego, criação de renda, aumento da capacidade 
produtiva, com impactos muito positivos sobre o meio rural, objetivos gerais 
do programa. Neste sentido, o PRONAF passaria a ser um instrumento 
poderoso, a potencializar o desenvolvimento rural, e política pública 
estratégica de combate à pobreza e melhoria da qualidade de vida das 
populações rurais.   

 
 

Após a experiência dessas políticas com ênfase no desenvolvimento local tem início a 

abordagem do desenvolvimento rural a partir do enfoque territorial, ampliando assim a escala 

de atuação do Estado a partir de um ordenamento com base em critérios multidimensionais, 

destacando-se o fator identidade territorial. O agricultor familiar continua sendo o público 

alvo, mas diferencia-se das políticas anteriores por ser uma ação institucional com base na 

governabilidade democrática, na qual os atores sociais são os protagonistas-chaves. Autores 

como Ricardo Abramovay e José Eli da Veiga enfocam que a constituição das políticas 

territoriais no Brasil, sobretudo, com base no capital social, parte-se do pressuposto de que a 

ação coletiva é um fator decisivo para o desenvolvimento.  

Em 2001 Veiga já enfatizava a necessidade de um arranjo institucional que ajudasse as 

articulações intermunicipais a diagnosticar os principais problemas rurais de suas respectivas 

micro-regiões. O autor acrescenta que 

 

Trata-se de encorajar os municípios rurais a se associarem com o objetivo de 
valorizar o território que compartilham, fornecendo às associações os meios 
necessários ao desencadeamento do processo. Ou seja, o papel dos governos 
federal e estaduais deve ser o de estimular iniciativas que no futuro poderão 
ser auto-financiadas, mas que dificilmente surgirão, ou demorarão muito 
para surgir, se não houver o indispensável empurrão inicial. (VEIGA, 2001, 
p. 111). 
 
 

Assim, a partir das ações propostas na Conferência Internacional sobre Reforma 

Agrária e Desenvolvimento Rural (1979), além da crescente cobrança da sociedade civil e da 
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contribuição de vários estudiosos sobre desenvolvimento rural, foram implantados os 

Territórios Rurais no primeiro ano do Governo Lula. 

Trata-se de um novo modelo de desenvolvimento pautado no empoderamento, tendo 

como delimitação a esfera territorial. Segundo Lopes e Costa (2006, p. 01). 

 

A justificativa é de que com a abordagem territorial do desenvolvimento 
seria superada a visão localista do desenvolvimento que até então vinha 
sendo seguida pelos municípios brasileiros, e cujos resultados mais evidentes 
eram a pulverização de recursos e a superposição de políticas públicas, 
resultando em visível fragilidade do processo de efetivação dessas políticas, 
geralmente de corte municipal. 
 

 
Porém, Favareto (2006a) faz uma análise interessante afirmando que foi uma política 

de “inovação por adição” por ter adicionado outras políticas a partir da experiência 

intermunicipal e as políticas para o desenvolvimento local, sobretudo na década de 90 quando 

é implantado o PRONAF. E completa enfatizando que essa abordagem territorial para a 

política dos Territórios Rurais se configura somente pela ampliação da escala geográfica das 

articulações: 

O fato de que esta política tenha sido criada no interior de um ministério 
setorial e periférico – o Ministério do Desenvolvimento Agrário -, limitou 
enormemente o sentido e a eficácia da adoção desta nova abordagem. Apesar 
do discurso territorial, o leque de agentes envolvidos e as ações apoiadas 
continuaram restritos ao agro e a seus agentes mais tradicionais. Além da 
inovação retórica, a única mudança de fato foi a ampliação da escala 
geográfica das articulações [...] para o âmbito intermunicipal. (FAVARETO, 
2009, p.07). 
 
 

Os Territórios Rurais (TRs) foram implementados pelo Governo Federal a partir do 

ano de 2003 sob a responsabilidade legal da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA). Inserida no Plano Plurianual 2004-

2007, essa política teve como objetivo promover o desenvolvimento social sustentável da 

população rural, abrangendo os agricultores familiares, comunidades indígena e quilombolas, 

pescadores e extrativistas, famílias assentadas pela reforma agrária ou grupos de trabalhadores 

rurais que postulam acesso a terra, mobilizados ou não.  
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O MDA propõe, no âmbito da proposta do Governo Lula, a implementação 
de quatro diretrizes: ampliação e fortalecimento da agricultura familiar; 
reforma agrária; inclusão social e combate à pobreza rural; e promoção do 
desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. (MDA, 2003, p. 23). 
 
 

 O Território Rural foi criado para tornar mais eficiente e mais compartilhado os 

recursos destinados ao agricultor familiar, substituindo recursos que antes eram canalizados às 

prefeituras municipais sem o acompanhamento dos atores sociais. Os recursos são 

disponibilizados a partir dos projetos definidos no Plano Territorial de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (PTDRS) apresentado à SDT e sob o controle das instituições financeiras 

oficiais. 

 Com a criação dos TRs abriu-se a condição institucional de participação de entidades 

da sociedade civil organizada, como sindicatos e associação de moradores, pois trata-se de 

 

[...] uma visão integradora de espaços, atores sociais, mercados e políticas 
públicas de intervenção, através da qual se pretende alcançar: a geração de 
riquezas com equidade; o respeito à diversidade; a solidariedade; a justiça 
social; a inclusão social. (SDT/MDA, 2005a, p.08).  
 
 

O objetivo do MDA é propiciar o desenvolvimento rural sustentável a partir da ação 

conjunta dos vários municípios inseridos no território, com proposta de diversificação do 

tecido produtivo para geração de renda, a inovação e o empreendedorismo, por entender que 

“o crescimento agrícola, por si só, é incapaz de contribuir de maneira decisiva ao sucesso da 

luta contra a pobreza.” (ABRAMOVAY, 2005).  

 

A decisão do governo brasileiro em propor uma política nacional que 
apoiasse o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais foi resultado de 
um processo de acúmulos e de reivindicações de setores públicos e 
organizações da sociedade civil, que avaliaram como sendo necessária a 
articulação de políticas nacionais com iniciativas locais, segundo uma 
abordagem inovadora. (MDA, 2003). 
 
 

A proposta dos TRs integraria, portanto, como uma das primeiras políticas públicas 

aplicadas ao mundo rural e definidas dentro de uma marco estritamente capitalista na medida 

em que em seus princípios a questão estaria na capacidade de geração de emprego e renda e 

da melhoria das condições de vida da população rural mais pobre. 
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É evidente que haveria reação ao processo de institucionalização dos TRs quando 

tinha forte intencionalidade de desvio do principal problema do meio rural brasileiro há 

décadas: a questão da materialização da Reforma Agrária. Entidades e organizações ligadas 

aos movimentos sociais no campo reagiram sob o argumento de que tais expedientes em nada 

mudariam o quadro social tenebroso dos trabalhadores rurais do campo. Pelo contrário, seria 

um processo socialmente alienante e sob o argumento da tal “participação social”, o que 

evidenciaria um conformismo generalizado e diminuição da capacidade de luta dos 

trabalhadores do campo. E ainda mais grave: a divisão dos trabalhadores, quando a inserção 

institucional dos TRs colocaria de um lado os pequenos agricultores, principal alvo dessas 

ações territoriais, e de outro, os trabalhadores que estão na luta pelo acesso à terra. 

Na verdade, a grande questão estaria na secundarização da reforma agrária, na qual a 

agenda real da democratização da terra não estaria mais na pauta das mudanças sociais no 

campo, e sim numa espécie de “proximidade institucional e social” dos atores sociais 

envolvidos na questão da agricultura familiar. Para estes críticos, a “ideologia dos territórios” 

se materializa no Estado quando justamente dividi suas pretensões entre dois ministérios 

desiguais e não combinados: o Ministério da Agricultura, protagonista institucional do 

fortalecimento dos interesses do agronegócio, e do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

para justamente implementar políticas de distribuição fundiária, mas que na verdade não 

cumpre seu pretendido papel, e sim no fortalecimento de “políticas rurais territoriais” e 

daquelas voltadas para a agricultura familiar. 

Apesar dessas críticas, e que por sinal são fortes e procedentes do ponto de vista da 

luta pela democratização das terras rurais no Brasil e que compõem um processo histórico de 

luta de “longa duração” face ao caráter conservador e politicamente reacionário dos 

detentores da propriedade rural no Brasil, a proposta dos TRs merece ser apreciada na medida 

em que inova demasiadamente as ações estatais sobre o meio rural mais pobre e estabelece 

parâmetros relativamente democráticos de participação dos atores sociais em instâncias 

institucionalmente arranjadas. Efetivamente não poderia desprezar essa agenda estatal 

simplesmente porque “desvia” do foco maior – a reforma agrária – mesmo consciente desse 

necessário processo. As ações territoriais diferenciam em relação às políticas anteriores 

voltadas para a agricultura familiar face ao chamamento realizado para que as entidades e 

organizações representativas do meio rural realizassem suas próprias intervenções dentro de 

um marco de recursos financeiros a serem disponibilizados a partir de decisões dos principais 



58 
 

  

atores sociais representativos, sem a intervenção absoluta dos agentes representativos das 

organizações estatais. 

A implantação dos Territórios Rurais no Brasil teve grande influência também da 

experiência do Programa Leader na União Europeia lançado em 1991, significando em 

francês “Liaison entre actions de développement rural”, ou seja, relações entre ações de 

desenvolvimento rural. De acordo com o Observatório Europeu LEADER (2001, p. 05), 

 

A elaboração do projeto de território é, por conseguinte, um processo que 
visa atribuir aos agentes locais e às instituições uma capacidade quádrupla: 
capacidade para valorizar o seu ambiente, agir em conjunto, criar elos de 
ligação entre setores tentando reter localmente o máximo de valor 
acrescentado e iniciar relações com outros territórios e o resto do mundo. 

 
 

A Comissão Europeia (2006, p. 05) assinala que 
 
 

A abordagem Leader incentiva os territórios rurais a explorarem novas 
formas de se tornarem ou permanecerem competitivos, de utilizarem da 
melhor maneira os seus trunfos e de vencerem os desafios que possam 
enfrentar, como envelhecimento da população, níveis reduzidos de oferta de 
serviços ou falta de oportunidades de emprego.  
 
 

Assim como no Brasil, as políticas rurais na Europa se davam apenas verticalmente 

sem a participação social. Segundo a Comissão Europeia (2006, p. 06), 

 

As várias abordagens ao desenvolvimento rural experimentadas antes de 
1990 eram tipicamente sectoriais, essencialmente dirigidas aos agricultores e 
destinavam-se a incentivar mudanças estruturais no sector agrícola. Eram 
abordagens «de cima para baixo» e comportavam regimes de apoio 
decididos a nível regional ou nacional. Os agentes locais nem sempre eram 
encorajados a adquirir as competências necessárias para se tornarem os 
arquitectos do futuro das suas próprias zonas. 
 
  

Na Europa há muito tempo o rural não é encarado como elemento dissociado do 

urbano, pois conjuntamente se entrelaçam contribuindo para o desenvolvimento, seja nacional 

ou regional no caso da União Europeia. Abramovay (2003, p. 146) enfatiza que na porção 

ocidental da Europa “[...] o espaço rural é composto por um conjunto variado de bens 

públicos aos quais estão ligados valores que vão muito além simplesmente da produção de 

alimentos, fibras ou energia.”. E o autor completa afirmando que é necessário encarar “[...] o 
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meio rural como o espaço de atividades variadas, reunindo uma multiplicidade de atores 

sociais e não apenas como o terreno de onde vão sair produtos agropecuários.” (op.cit., p.13). 

Evidentemente que as condições socioeconômicas da população rural nos países 

desenvolvidos são bem melhores que as do Brasil, o que inviabiliza uma comparação mais 

ampla apesar do Centro-Sul apresentar melhores indicadores sociais, onde a relação campo-

cidade e a presença de funções urbanas no campo são mais fortes que no Nordeste e no 

Complexo Amazônico.  

Porém, por ser um espaço culturalmente rico e de grande diversidade natural, o rural 

brasileiro também é mais do que um espaço agrícola, apesar de não ser assim reconhecido por 

uma grande parcela da população. A visão de que o campo é sinônimo de atraso já não se 

encaixa no contexto vigente. Trata-se de um espaço onde relações sociais se processam, 

repleto de bens preciosos, sejam culturais ou naturais, que se bem preservados e conservados, 

ou seja, utilizados com responsabilidade, darão “bons frutos” para a atual e as futuras 

gerações. Daí a proposta da política territorial de desenvolvimento sustentável, dando ênfase 

ao aproveitamento das potencialidades territoriais, havendo articulação entre o campo e a 

cidade para que os envolvidos não migrem para os grandes centros urbanos em busca de 

trabalho, e para que o campo se torne de fato um lugar para se viver. Como enfatiza Silva 

(1999, p.230), “[...] uma política de desenvolvimento rural precisa articular um amplo 

conjunto de outras políticas não-agrícolas que amparem os trabalhadores rurais mais 

desfavorecidos, de modo a permitir que, eles mesmos, superem a condição de miséria em que 

se encontram.”. Sachs (2004, p. 80) reforça afirmando que “Para propor uma saída à 

armadilha da pobreza, é necessário saber em que direção se deseja ir e quais são as 

prioridades derivadas dela, onde estão os gargalos e as potencialidades ainda não aproveitadas 

[...]”. E Abramovay (2003, p. 98) acrescenta: 

 

Uma visão territorial do desenvolvimento pode revelar potenciais que, até 
hoje, o meio rural não revelou à sociedade. Visto como a base física da 
produção agrícola, seu destino dificilmente escapa à tragédia do 
esvaziamento social, econômico, político e cultural. Quando, entretanto, o 
meio rural é encarado, não como a simples sustentação geográfica de um 
setor (a agricultura), mas como base de um conjunto diversificado de 
atividades e de mercados potenciais, seus horizontes podem ser ampliados. 
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Silva (1999, p. 229) assinala que “Para os agricultores ‘periféricos’ ou camponeses 

pobres [...] a ênfase deve estar nas políticas agrárias e não nas políticas agrícolas.”. Porém, o 

fundamental é que haja o entrelaçamento das políticas para que de forma concomitante elas 

contribuam para o desenvolvimento rural aqui entendido como desenvolvimento social e não 

meramente econômico. Daí a afirmativa do MDA (2003, p. 31) de que 

 

A perspectiva territorial do desenvolvimento rural sustentável permite a 
formulação de uma proposta centrada nas pessoas, que leva em conta os 
aspectos de interação entre os sistemas socioculturais e os sistemas 
ambientais, e que considera a integração produtiva e a utilização competitiva 
dos recursos produtivos como meios que permitem a cooperação co-
responsabilidade ampla de diversos atores sociais.  
 
 

Por essa razão, o MDA “concentra esforços em três áreas integradas de atuação: 

ampliação e fortalecimento da agricultura familiar, reforma e reordenamento agrário; 

promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais” (SDT/MDA, 2005a, p.05), 

constituindo uma política de desenvolvimento territorial destinada ao pequeno agricultor de 

base familiar pautada na participação social.  Como enfatiza Abramovay (2003, p. 16),  

 

[…] o planejamento contemporâneo adquire uma dimensão mais territorial 
que setorial: sua preocupação básica está em diversificar as fontes de 
geração de ocupação e renda, sobretudo naquelas localidades que não são 
diretamente beneficiadas por processos espetaculares de inovação técnica. 

 
 

A SDT assumiu em 2003 a execução do Programa Pronaf-Infraestrutura, na qual os 

recursos repassados pela União eram destinados às prefeituras mediante aprovação dos 

projetos territoriais, como assinala Favareto (2009, p. 06):  

 

No âmbito do governo federal, portanto, o principal agente disseminador da 
abordagem territorial é a Secretaria Desenvolvimento Territorial. Em 2003 
ela é criada para gerenciar os recursos da vertente Infra-estrutura do Pronaf 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), programa 
criado nos anos 90 e que abrange, além dessas ações de apoio à infra-
estrutura, ações de crédito e capacitação, estas duas últimas sob gerência de 
outra secretaria do mesmo ministério, a Secretaria da Agricultura Familiar. 
Posteriormente, à gestão do Pronaf-infraestrutura se agregaram ações de 
capacitação e apoio a negócios, todas elas reunidas num conjunto 
denominado Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais (Pronat).  
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Os pequenos agricultores de base familiar dos territórios rurais estavam articulados 

sob forma de Conselhos e recebiam um recurso único para as atividades produtivas definidas. 

Segundo Abramovay (2003, p. 58), “A esmagadora maioria dos Conselhos de 

Desenvolvimento Rural formou-se no Brasil a partir de 1997 como condição para que os 

municípios recebessem recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) [...]”, instituído em 1996. A formação de conselhos viabiliza o repasse 

de recursos, mas “Um dos maiores desafios dos processos de desenvolvimento é a construção 

de regras universais, não clientelistas, baseadas em critérios socialmente vistos como 

racionais na atribuição de recursos públicos.” (op.cit., p. 71). O que acontece muitas vezes é 

que mesmo existindo vários municípios brasileiros dispondo de consórcios intermunicipais, 

estes perdem força por não haver uma efetiva colaboração, pois “Como as bases eleitorais dos 

prefeitos e vereadores estão no município, não há interesse objetivo numa cooperação que vá 

além dos limites estritamente locais.” (op.cit., p. 72). Porém, como o fator participação e 

organização são de suma importância nos territórios implantados, as prefeituras desarticuladas 

deixam de ganhar mais recursos, dificultando não só o sucesso do território em que está 

inserido, mas também impossibilitando melhorias para a população local, deixando de gerar 

renda, de movimentar o comércio, impedindo assim a dinâmica do município. 

Segundo a SDT/MDA (2005a, p. 14)  

 

As estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios 
rurais foram projetadas para um horizonte de tempo de cerca de 15 anos 
consecutivos em cada território, em três ciclos de implementação. Para 
cumprir esse ciclo nos 450 territórios rurais que se presume existirem no 
Brasil esta iniciativa deverá vigorar no curso de pouco mais de 30 anos. 
Embora possa parecer muito tempo, trata-se de uma projeção realista, já que 
o desenvolvimento é, em geral, resultado da sedimentação de processos que 
ocorrem em dinâmicas de longo prazo. 

 
 

Os territórios rurais foram criados a partir de critérios multidimensionais definidos 

principalmente com base na identidade, mas nos mesmos também estão presentes as relações 

econômicas, por se tratar de unidades produtivas rurais; a política, por ser uma ação 

institucional e por agrupar representantes políticos dos setores municipais e estaduais; e, 

consequentemente, também estão presentes as relações de poder, porque nas relações sociais 

existe a disputa, a dominação e a subordinação, e naturalmente nos aspectos evidenciados 

pelas contradições do sistema do capital. 
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 No Brasil foram implantados 164 territórios rurais (Tabela 01) abrangendo 2501 dos 

5565, ou seja, 44,94% dos municípios brasileiros, sendo o Nordeste a região mais 

contemplada com 67 territórios, seguida da região Norte com 32. O Sudeste dispunha de 26 

territórios, o Sul com 22 e o Centro-Oeste com 17 territórios. 

 

 

Tabela 01 
Brasil 

Aspectos Gerais dos Territórios Rurais  
2007 

 
Variáveis Brasil Território % 

Número de Territórios 164 - -
Municípios 5565 2501 44,94
Área 8.626.768,60 5.046.045,50 58,49
População 169.799.170 49.044.909 28,88
População Rural 31.843.871 16.914.773 53,12
Pescadores 390.676 224.094 57,36
Agricultores Familiares 4.139.357 2.414.240 58,32
Famílias Assentadas 785.300 581.210 74,01
Demanda Social (*) 5.142.454 3.129.816 60,86
Bolsa Família 11.047.139 4.805.853 43,50
Quilombolas 1.219 863 70,80
Terras Indígenas 612 340 55,56

         (*) Demanda Social: Igual a soma das variáveis Famílias Acampadas, Famílias Assentadas e  
         Agricultores Familiares.  
         Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007.  

 

 

Segundo a SDT/MDA (2005b, p. 02), “As organizações criadas [...] fazem parte de um 

amplo processo de descentralização das ações voltadas a promover o desenvolvimento.”, na 

qual os atores sociais participam da elaboração e execução das ações referentes ao rural. 

Trata-se de uma iniciativa institucional com participação da sociedade civil organizada, 

abrangendo todo o território brasileiro, priorizando, principalmente, os municípios com 

menores Índices de desenvolvimento Humano (IDHs), pois 

 

As regiões mais carentes de desenvolvimento são exatamente aquelas que 
apresentam os mais altos índices de analfabetismo e que sofrem, desde muito 
tempo, processos de exclusão social, de migração e de desqualificação dos 
serviços públicos. Essas regiões estão dentre as mais pobres do País e, 
geralmente, possuem capital social pouco desenvolvido, devido a fatores 
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econômicos (falta de meios, pobreza, desemprego); sociais (dependência, 
subordinação, pouca organização social); geográficos (isolamento, 
dificuldade de comunicações, limitantes naturais); educacionais (educação 
formal deficiente, analfabetismo, baixa informação e capacitação); e práticas 
políticas (pouca participação, clientelismo). Esses elementos desfavoráveis 
reduziram dramaticamente as chances do exercício da cidadania e 
participação, acentuando as assimetrias sociais, econômicas e políticas. 
(MDA, 2003, p. 16). 
 
 

 O MDA (op.cit., p. 33) reforça que 

 

Do ordenamento, espera-se a indução de reações, que são a expressão do 
desenvolvimento, com o sentido ascendente e o protagonismo dos atores 
locais envolvidos. Essas reações projetam as transformações pretendidas 
segundo um processo de planejamento ascendente (Sociedade/Instituições–
Estado/Governo). 
 
 

 A SDT/MDA (2005a, p. 16-17) estabeleceu alguns critérios para selecionar os 

territórios, como maior concentração de agricultores familiares; concentração de famílias 

assentadas por programas de reforma agrária; concentração de famílias de trabalhadores rurais 

sem terra, mobilizados ou não; e o ordenamento a partir da atividade de capital social 

existente. Foram identificados três grupos de territórios: os urbanos, os intermediários e os 

rurais.  

Estes últimos foram definidos como sendo aqueles que se identifiquem 
dentre microrregiões geográficas que apresentam densidade demográfica 
menor que 80 habitantes/km² e população média por município de 50 mil 
habitantes. Foram preliminarmente identificados, ao todo, cerca de 450 
aglomerados municipais com características rurais, 80 com características 
intermediárias entre urbano e rural e 20 com perfil essencialmente urbano. 
 
 

 A expectativa era que se desenvolvessem nos territórios quatro áreas de resultados: a 

gestão coletiva, o fortalecimento do capital social, a dinamização econômica e a integração de 

políticas públicas. A política territorial está pautada no diagnóstico, no planejamento e na 

gestão social “[...] tendo por referência os critérios do desenvolvimento sustentável, a 

autonomia e a participação social.” (op.cit., p. 07).  

Faz-se necessário o diagnóstico e o planejamento participativo por entender que a ação 

deve ser projetada e articulada a partir das potencialidades do território, levando em 

consideração a identidade histórica, cultural e produtiva. Porém, a SDT/MDA propõe também 
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a inovação das atividades agrícolas e não agrícolas como incrementos para diversificação dos 

produtos. Daí a construção nos territórios do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PTDRS), “[...] com estratégias, ações e instrumentos de médio prazo, e a 

formulação dos projetos territoriais específicos [...].” (op.cit., p. 14-15), que irão nortear as 

ações dos atores sociais, “[...] havendo continuamente atividades de monitoramento e 

avaliação.” (op.cit., p. 15). “A exploração desta nova dinâmica territorial supõe políticas 

públicas que estimulem a formulação descentralizada de projetos capazes de valorizar os 

atributos locais e regionais no processo de desenvolvimento.” (MDA, 2003, p. 04). 

A gestão social tem como base o empoderamento, na qual a participação coletiva é um 

dos elementos que se destaca como um novo viés das diretrizes institucionais diferenciando-

se das políticas precedentes; a identidade, por ser um fator importante quanto à organização 

do território, considerando os fatores históricos, culturais e produtivos; e com base também no 

capital social, que é estabelecido a partir das relações sociais, consistindo em um fator 

decisivo para alcançar os objetivos traçados. 

 Segundo a SDT/MDA (2005a, p.19), a gestão social deve estar pautada em “espaços 

de projetos”, pois “[...] terá maior êxito à medida que esses espaços evoluam da participação 

pontual ou formal para uma verdadeira institucionalidade capaz de deliberar e construir pactos 

que orientem a ação [...].”, na qual os atores sociais organizados programem ações 

coletivamente, se sobrepondo à individualidade. Quanto ao fortalecimento do capital social, o 

mesmo se “[...] dá por intermédio do resgate daquilo que existe historicamente construído 

entre as pessoas e os grupos sociais, colocando-o como alicerce sobre o qual se podem 

fortalecer as relações de confiança, de solidariedade e da cooperação [...]” (op.cit., p.19), 

facilitando assim a redução dos impactos negativos gerados pelas disputas e divergências em 

um espaço de coletividade. Em relação à dinamização econômica, a mesma se baseia na 

melhoria da qualidade e na agregação de valor aos produtos locais, diversificação das 

atividades produtivas e na inovação tecnológica e gerencial. E quanto a articulação de 

políticas públicas, a mesma consiste no 

  

[...] maior desafio a ser vencido pela proposta do desenvolvimento territorial, 
pois ela se mostra necessária em todos os níveis de poder, sendo que, para 
alguns, as articulações podem significar mudanças importantes na correlação 
de forças e nas dinâmicas tradicionais dos espaços de poder. (op.cit., p. 22). 
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 O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável é outro instrumento 

fundamental para a gestão social.  

 

Se elaborado com permeabilidade às opiniões e ao envolvimento de atores 
locais, e se conduzido de maneira competente, ele poderá conter as 
referências gerais para as iniciativas voltadas ao desenvolvimento territorial, 
que irão se materializar nas iniciativas e nos projetos específicos do 
território. (op.cit., p. 19). 
 
 

 O PTDRS é o instrumento que norteia toda a ação dos atores sociais, havendo 

constante monitoramento e avaliação das iniciativas. Nele consta  

 

[...] as discussões, proposições e decisões em torno dos desafios a serem 
enfrentados e resultados a serem alcançados. Seu processo transita pela 
reflexão crítica sobre os problemas e potencialidades, as fragilidades e 
oportunidades, procurando objetivar iniciativas na forma de projetos que 
concretizem a ‘visão de futuro’concertada. (op.cit., p. 22).  
 
 

 Com a elaboração do plano de desenvolvimento, os recursos foram repassados aos territórios 

rurais pelo Orçamento Geral da União para investimentos em infraestrutura e serviços 

públicos, através de convênios com a Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do 

Brasil. Esses recursos eram captados a partir do Programa Pronaf-Infraestrutura e Serviços 

municipais, que em 2005 foi incorporado ao Plano Plurianual 2004-2007. 

 Nos TRs inicialmente foram constituídas as CIATs, que são de caráter provisório, 

“[...] encarregando-se de liderar e conduzir o processo de construção e consolidação de uma 

institucionalidade mais estável e melhor formalizada, genericamente denominada de 

‘colegiados de desenvolvimento territorial’ (CODETER).” (op.cit., p. 19). O consultor 

territorial e os articuladores estadual e territorial são as personificações que compõem os TRs. 

O primeiro é nomeado pelo governo federal e tem atuação estadual. “É encarregado de 

acompanhar as atividades desenvolvidas nos territórios, promover a articulação dos territórios 

e do Programa com entidades públicas e civis dos estados [...]” (op.cit., p. 27). O segundo 

facilita a articulação entre os estados, e orienta os consultores estaduais. E o articulador 

territorial é responsável pela funcionalidade do território rural. Ele é contratado pela CIAT e 

remunerado com repasse de recurso federal. Sua função é mobilizar as entidades, convocar 

reuniões e assembleias, elaborar e acompanhar a execução do PTDRS.  A Plenária do 
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território é consultiva e deliberativa, o Núcleo Diretivo executa e o Núcleo Técnico é 

responsável pelos serviços territoriais de assistência técnica. 

Assim, a política territorial priorizou os municípios e regiões mais carentes que 

apresentam baixos índices de desenvolvimento social, menor dinamismo econômico e com 

maior concentração de agricultores familiares, vislumbrando a inclusão a partir do 

desenvolvimento sustentável, em que a participação coletiva é o trunfo decisivo para a 

eficácia da ação institucional. 

 

3.2  A Questão Institucional dos Territórios Rurais: uma Tentativa de Governabilidade  

       Democrática 

 

O estudo sobre os TRs está fortemente pautado nas esferas econômica e política que 

ordenam e reordenam o espaço, imbuído de relações de poder que “[...] é parte intrínseca de 

toda relação.” (RAFFESTIN, 1993, p. 52). Porém, apesar de ainda persistir problemas entre 

os atores sociais, essa nova delimitação institucional dos TRs apresentou avanços em relação 

a outros programas de desenvolvimento rural por estar pautado na gestão social, no “saber-

fazer”. Os recursos enviados pela SDT/MDA eram administrados pelas instituições oficiais 

sob fiscalização da sociedade civil organizada, além de abranger vários municípios evitando 

assim o “prefeituralismo” como bem mostra Abramovay (2005): 

 

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial teve a ambição de 
superar um dos mais graves problemas das políticas de desenvolvimento 
rural, tal como foram concebidas e implantadas durante a segunda década 
dos anos 1990 no Brasil: o municipalismo e, em muitos casos, o 
“prefeituralismo”. 
 
 

 Segundo Cunha (2000, p. 57), “[...] modelos e projetos de desenvolvimento territorial 

dependem basicamente de uma ‘engenharia política’ que promova uma ‘governança’ ou um 

‘pacto’ que envolva a maior diversidade possível de atores.”. Abramovay (1999, p.15) 

assinala também que  

O importante é que mesmo nos mercados convencionais de produtos 
agrícolas, há um espaço significativo a ser ocupado pela agricultura familiar 
cujo desempenho, entretanto, vai depender fundamentalmente de sua 
capacidade de organização local e pressão sobre as instituições públicas e 
privadas para mudar a matriz de sua inserção social.  
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 Como afirma Bourdin (2001, p. 146), “A participação dos cidadãos nos leva às 

definições mais espontaneamente utilizadas da governança: numa perspectiva simples, esta 

quase se confunde com a democracia local, e a participação dos habitantes se encontra no 

centro do dispositivo.”. De fato, somente através da democracia é possível estabelecer o 

direito de participação e decisão. Touraine (1996, p.105) afirma que “A democracia define-se 

não somente por determinadas instituições e modos de funcionamento, mas pelas relações que 

estabelece entre os indivíduos, a organização social e o poder político.”. Porém, é preciso 

observar até que ponto as decisões dos atores sociais, principalmente dos agricultores, não 

estão submetidas às resoluções dos grupos políticos envolvidos com maior poder de barganha. 

Reforçando um dos princípios dessa ação institucional, Wanderley (1996, p.06) 

assinala que “Para além da garantia da sobrevivência no presente, as relações no interior da 

família camponesa tem como referência o horizonte das gerações, isto é, um projeto para o 

futuro.”, sendo necessária a ação coletiva dos atores sociais, na qual a confiabilidade e a 

cooperação sejam os elementos fundamentais para a eficácia dos territórios rurais, pois a 

unidade se concretiza mais facilmente quando há de fato identidade, seja ela cultural, social, 

histórica ou produtiva. A busca por mudanças deve deixar de ser essencialmente individual e 

passar a ser coletiva em prol de um bem comum a ser alcançado. Daí a necessidade da 

participação de todos os envolvidos, “Pois é preciso pensar os territórios para a ação, 

perguntando-se se eles constituem sistemas de recursos generosos, que favoreçam 

cooperações produtivas e não jogos de equilíbrio.” (BOURDIN, 2001, p. 223).  

Para se implantar os TRs foi necessário um ordenamento a partir de critérios 

multidimensionais exposto na definição de Território da SDT/MDA, mas de forma alguma 

excluiu o caráter heterogêneo do território do Agreste definido em virtude da natureza das 

atividades econômicas. Problemas quanto à heterogeneidade já eram previstos pelo MDA 

(2003, p. 26-27), pois o mesmo enfatiza em um dos seus principais documentos que 

 

A perspectiva territorial do desenvolvimento sustentável deve considerar, 
com destaque, que os territórios rurais são heterogêneos. Isto significa que 
cada território encerra uma diversidade de atores e de interesses, alguns 
deles conflitantes, outros não, além de outras características próprias, que o 
distinguem dos demais.  
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Havia uma rivalidade entre os produtores das duas cadeias produtivas mais 

importantes do Território Rural do Agreste de Alagoas: a cadeia do leite que corresponde ao 

espaço de influência de Palmeira dos Índios e a cadeia da mandioca que corresponde à área de 

influência de Arapiraca, o que evidencia a necessidade de negociação em um espaço de 

heterogeneidade, apesar do conceito adotado pela SDT/MDA de “territórios de identidade”.  

 A identidade territorial dos dezesseis municípios do TRAL 
 
 

Está caracterizada por sua história; por compor uma mesma região 
fisiográfica; por uma estrutura fundiária semelhante, com predominância da 
pequena propriedade; por uma economia baseada na agricultura de 
subsistência (milho, feijão, inhame, batata-doce); na agricultura de mercado 
(fumo, algodão, mandioca); na pecuária (bovino de corte e de leite, 
ovinocultura). (PRONAT, 2006, p. 07). 
 
 

De fato, o conceito de “territórios de identidade” vinculado aos territórios rurais em 

sua constituição é essencial para o associativismo. “Daí a importância do planejamento 

territorial nos níveis municipal, microrregional e mesorregional, de forma a reagrupar vários 

distritos unidos pela identidade cultural e por interesses comuns.” (SACHS, 2004, p. 61), pois 

“O sentimento identitário permite que se sinta plenamente membro de um Grupo [...]” 

(CLAVAL, 1999, p. 16). Como afirma Haesbaert (2007b, p. 45),“A identidade territorial só se 

efetiva quando um referente espacial se torna elemento central para a identificação e ação 

política do grupo”. E Guanzirolli (2006, p.38-39) reforça essa tese ao abordar que 

 

Em quase todos os lugares em que o desenvolvimento territorial está dando 
certo seus agentes encontraram alguma identidade produtiva ou cultural que 
os unificara. A falta de certa homogeneidade entre os municípios escolhidos, 
em termos de estrutura fundiária, cadeias produtivas e níveis sociais de suas 
populações respectivas, foi um fator que impossibilitara o sucesso da 
experiência.                                               
  
 

Por outro lado, Bourdin (2001, p. 130) assinala que “A multiplicação dos atores, sua 

individualização e suas divergências de interesses tornam toda a mobilização mais penosa.”. 

No caso do Território Rural do Agreste alagoano, 
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Municípios que não guardam qualquer semelhança com os demais, tanto do 
ponto de vista das atividades econômicas como dos valores culturais e 
sociais, foram a ele agregados por razões de ordem meramente política, 
como Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas e Traipu. [...]. Essa anomalia 
territorial, entretanto, não descaracteriza ou torna impossível a 
materialização do colegiado, mas opera como um dos maiores obstáculos do 
ponto de vista da coesão dos atores sociais, membros da comissão. (LOPES; 
COSTA, 2006, p. 04 - 05). 
 
 

É claro que as dificuldades e os entraves extrapolam o planejamento, sendo na gestão 

que tais problemas devem ser negociados e resolvidos. “Os processos de gestão social 

precisam, para tanto, se apoiar no capital social dos territórios, nos laços de identidade, de 

confiança e de colaboração que há entre as forças locais.” (SDT/MDA, 2005a, p. 10). A 

gestão consiste justamente no controle e administração das propostas, principalmente quando 

envolvem atores sociais com interesses diversos e disputando recursos para atividades 

diferentes. “Gestão social implica, assim, um constante compartilhamento da responsabilidade 

pelos destinos do território.” (op.cit., p. 10). E Gehlen e Riella (2004, p.22) completam: 

O conceito de território inclui a noção de patrimônio sociocultural, e a 
necessidade de mobilização dos recursos e das competências através de 
atribuições de responsabilidades sociais, por meio de processos 
participativos. A mobilização do patrimônio local induz à redinamização do 
território, através de novas modalidades de integração e de valorização dos 
recursos e dos produtos locais, como componentes do patrimônio 
sociocultural coletivo. Não se trata simplesmente de integrar de forma 
positiva os conhecimentos científicos e técnicos nos sistemas cognitivos e de 
agir de forma solidária, mas de estabelecer relação de cooperação e 
negociação do conflito para que as normas e os códigos de conduta sejam 
subjetivados no sistema de representações para que constituam parte da 
identidade social. 

O fator proximidade social é a base para o processo de desenvolvimento, contribuindo 

para o sucesso ou o fracasso da ação coletiva. De acordo com a SDT/MDA (2005a, p.10) o 

capital social é fundamental “[...] para a conformação da identidade territorial, que é, por sua 

vez, um vetor decisivo da estruturação de um projeto de futuro [...]”. Para Abramovay (2003, 

p. 86) “A noção de capital social permite ver que os indivíduos não agem independentemente, 

que seus objetivos não são estabelecidos de maneira isolada [...]”. Ele completa afirmando 

que “[...] a acumulação de capital social é um processo de aquisição de poder [...]” (op.cit., p. 

88). E Cunha (2000, p. 53) afirma que “um território com baixo índice de capital social é um 
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‘ator’ primevo e seminal sofrível, não sendo capaz de induzir o processo de desenvolvimento 

com a mesma eficiência de um território no qual o índice de capital social seja elevado”. 

Assim, por capital social se entende “[...] como o conjunto de relações (pessoais, 

sociais, institucionais) que podem ser mobilizadas pelas pessoas, organizações e movimentos 

visando a um determinado fim [...]” (SDT/MDA, 2005a, p. 09). As relações de reciprocidade 

e confiança configuram um recurso indispensável para o desenvolvimento da comunidade e 

favorece o acesso a recursos, daí a inserção do termo capital nas relações sociais. Essa 

expressão teve uma elaboração mais completa na década de 1980 com os autores Pierre 

Bourdieu e James Coleman, mas sua popularização se deu com Robert Putnam na década de 

1990.  

Evidentemente que só os fatores confiança, alto capital social e identidade não são 

suficientes para gerar desenvolvimento, mas é inegável que são fatores essenciais para unir 

forças em busca de um único objetivo: o desenvolvimento socioeconômico de forma 

sustentável e mais equitativa. Porém,   

 

Sem que os próprios agricultores estejam conscientes dos trunfos que o meio 
rural pode oferecer a uma estratégia de desenvolvimento baseada na 
formação de tecidos territoriais densos e variados no interior do País, será 
impossível a superação do caráter até aqui burocrático e autoritário (a 
famosa ‘prefeiturização’ de que se revestem as tentativas de descentralização 
das políticas públicas. (ABRAMOVAY, 2003, p. 94). 
 
 

Apesar da possibilidade de divergências, sobretudo quando não há identidade 

produtiva entre os municípios, os resultados positivos aparecem mais facilmente quando as 

decisões são compartilhadas. Como afirmam Gomes e Vilela (2004, p. 242), 

 
Quando se utiliza de uma abordagem participativa há maiores possibilidades 
de fortalecimento social e político das populações e colaboradores. 
Aumentam-se as exigências, porém, aumentam-se também o poder de 
colaboração em questões chaves para o desenvolvimento local. 
 
 

E completam ressaltando que 
 
[...] participar é relacionar-se. Relacionar-se é constantemente aprender a 
estar, decidir, fazer e verificar com o outro sobre o que e como está sendo 
feito, a favor de quem e com quais finalidades e propósitos. O diálogo é 
insumo e meio dessas interações e relações para que o aprendizado exista e 
que a própria participação se amplie. (op.cit., p. 241). 
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Segundo Boisier (2004, p.36), “Também se começa a entender que desatar um 

processo de verdadeiro desenvolvimento, não apenas de mero crescimento, pressupõe uma 

atitude mental coletiva positiva”. De fato, o pensamento coletivo positivo, somado ao 

conhecimento e o associativismo contribuem para o desenvolvimento. Estruturar, capacitar os 

agricultores e exercitar esse pensamento coletivo é o grande desafio, principalmente numa 

comunidade rural com estilo de vida e tradições bem cristalizadas na qual muitas vezes a 

inovação, que constitui uma das propostas do MDA, não é facilmente aceita ou assimilada. 

Como afirma Abramovay (2003, p. 60-61),   

 

[...] 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 estimulam a tomar em conjunto iniciativas 
inovadoras. 
 
 

É notória que as iniciativas da SDT/MDA são bem estruturadas, sobretudo por 

apresentar um novo viés a partir da governabilidade democrática, com proposta de inovação e 

estímulo a prática de atividades não agrícolas, não restringindo assim o rural somente a 

agropecuária. Porém, apesar dos pontos positivos dessa ação institucional, Guanzirolli (2006, 

p.40-41) aborda uma questão relevante quanto a um ponto ainda frágil dessa política pública, 

ressaltando que  

Na medida em que se amplia a participação aos setores políticos tradicionais 
no processo de desenvolvimento territorial, começa a se diluir o tema da 
terra e da reforma agrária. Os movimentos sociais têm dificuldade em 
interagir com esses setores e tendem assim a ficar marginalizados do 
processo. Isto afeta a própria evolução do território, que sem uma 
reestruturação fundiária oferece menores possibilidades de desenvolvimento 
rural e, em conseqüência, de gerar capital social necessário para estabelecer 
um diálogo em condições equânimes de barganha com as outras forças 
sociais. Mas, apesar de tudo, é necessário aceitar que se por um lado, houve 
o que se convencionou em chamar de“prefeiturização” enquanto tendência 
ao protagonismo excessivo dos poderes públicos também são importantes os 
exemplos de efetivo “empoderamento” da sociedade civil na condução dos 
processos sócio-políticos.  
 
 

Apesar dessa política territorial estar atrelada também à problemática agrária, já que 

inclui na demanda social os acampados e os assentados, de fato, a tão debatida reforma 

agrária contraria interesses. Para muitos é benéfico esse modelo de desenvolvimento 
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territorial de larga abrangência porque pode facilitar o desvio do foco quanto à distribuição de 

terras. 

 No caso do Agreste de Alagoas, o MST não é uma organização forte, justamente pela 

reforma agrária “natural” que se deu nessa região, a exemplo de outros municípios agrestinos 

do Nordeste, caracterizados pela pequena propriedade. Entretanto, em vários espaços 

brasileiros verifica-se a existência de grandes propriedades, enquanto as pequenas lutam para 

permanecer. É onde muitas vezes se observa mais fortemente a presença do MST pela 

contradição das vastas extensões de terras improdutivas, enquanto muitos estão incluídos nos 

excluídos, seja na cidade ou no campo, sem teto ou sem terra. E como afirma Silva (2001, p. 

37), “Infelizmente essa categoria dos “sem-sem” vem crescendo rapidamente, em especial a 

partir da segunda metade dos anos 90.”. 

“Por isso, longe de serem meramente políticas sociais, a reforma agrária e as medidas 

de apoio à agricultura familiar afiguram-se como alavancas importantes da estratégia de 

desenvolvimento.” (SACHS, 2004, p. 125-126), pois a inclusão torna-se complexa tanto na 

zona rural como na urbana. Há uma “teia de aranha” que beneficia os detentores do poder, 

incluindo aqui os grandes proprietários de terra que desde a criação na década de 1980 da 

União Democrática Ruralista (UDR) foram ainda mais beneficiados em virtude do texto 

pouco expressivo sobre a Reforma Agrária na Constituição de 1988. Segundo Oliveira (2001, 

p. 192), a UDR “[...] aglutinava os latifundiários na defesa de suas propriedades e na 

formação de um fundo para eleger congressistas constituintes para defenderem seus interesses 

na Constituição.”, dificultando assim a aprovação de ações voltadas para o acesso a terra 

daqueles que necessitam dela para produzirem e se reproduzirem enquanto seres sociais, pois 

apesar das luzes atraentes da cidade, esta não se torna atrativa a partir do momento em que 

não se pode permanecer nela por falta de uma atividade rentável que lhe garanta a aquisição 

de bens necessários à sobrevivência. 

 

3.3  A Proposta de Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

Para além da economia, o desenvolvimento só existe quando há qualidade de vida e 

para isso é preciso que todos os níveis, do político ao socioeconômico, contribuam para tal.  

O crescimento econômico “[...] é uma condição necessária, mas de forma alguma 

suficiente [...] para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para 
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todos.” (SACHS, 2004, p. 13). Diferentemente do que comumente se entende por 

desenvolvimento, este não está atrelando apenas a industrialização e ao crescimento 

econômico. Ele deve ser alcançado a partir de um conjunto de ações e não apenas através de 

um elemento isolado. “Igualdade, equidade e solidariedade estão, por assim dizer, embutidas 

no conceito de desenvolvimento, com conseqüências de longo alcance para que o pensamento 

econômico sobre o desenvolvimento se diferencie do economicismo redutor [...]”. (op.cit., p. 

14).  

Assim, com base na proposta institucional de desenvolvimento rural sustentável, é de 

suma relevância analisar o desenvolvimento que existe e o desenvolvimento pretendido a 

partir das abordagens econômica, social e ambiental.    

 

3.3.1  O desenvolvimento sustentável como meta institucional 

 

A industrialização sempre foi vista como motor ao desenvolvimento. Porém, no Brasil 

o desenvolvimento chegou de forma parcial, pois houve crescimento econômico desvinculado 

do desenvolvimento da sociedade. Em parte isso ocorreu devido a alguns fatores como a 

grande desigualdade de renda, a desigualdade socioeconômica entre as regiões brasileiras, e a 

forte concentração fundiária no campo, tudo isso agravado muitas vezes pela inoperância do 

Estado que contribuiu para a permanência dessas disparidades.  

Segundo Manoel Santos (2001, p. 225), “O processo de modernização da agricultura 

brasileira – conservador, parcial, excludente e ecologicamente insustentável – acelerou a 

exclusão social e a degradação ambiental no campo brasileiro [...]”. Assim como na cidade, a 

industrialização propiciou mudanças significativas no campo, mesmo este tendo uma forte 

concentração fundiária. Como ressalta Silva (1981, p.101), “[...] a estrutura agrária brasileira 

não constitui empecilho ao processo de industrialização.”. Porém, não se pode afirmar o 

mesmo quanto ao processo de desenvolvimento.   

O autor assinala que 

 

[...] o desenvolvimento das relações de produção capitalistas na agricultura 
brasileira conseguiu grandes avanços na solução das questões agrícolas, isto 
é, dos problemas ligados à produção propriamente dita. Mas esse 
desenvolvimento só fez agravar a questão agrária, ou seja, o nível de miséria 
da população rural brasileira. (op.cit., p. 101). 
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E Sachs (2004, p. 118) reforça afirmando que 

 
Infelizmente, o crescimento econômico promovido pelas forças do mercado 
traz, mesmo quando bem-sucedido em nível econômico, resultados sociais 
opostos aos almejados: as diferenças sociais aumentam, a riqueza se 
concentra na mão de uma minoria, com marginalização simultânea de uma 
parcela importante da população. 
 
 

O crescimento econômico deve promover o desenvolvimento social, se assim não 

ocorre é porque não está havendo desenvolvimento, pois este só existe quando proporciona 

uma melhor condição de vida para a população. Como afirma a FAO/MDA (2005, p. 13), “O 

crescimento é necessário, mas não é suficiente; deve ser reforçado por meio da eqüidade e, 

principalmente, da participação da população na formulação, execução e avaliação de 

programas e políticas de desenvolvimento rural.”. 

 É evidente que não se trata aqui de acreditar que a igualdade absoluta de renda seja 

possível numa sociedade, o que já foi comprovado com a experiência do socialismo real, pois 

se existe desigualdade socioeconômica também existe desigualdade de interesses, e esses 

moldam o contexto social. De fato, não é possível extinguir as diferenças entre as classes 

como objetivava os idealizadores do socialismo utópico, mas é possível promover um 

desenvolvimento em que as pessoas vivam dignamente, ou seja, com todos os requisitos que 

propiciem a qualidade de vida e o bem-estar, aniquilando assim um histórico perverso de 

disparidades gritantes e injustiça social. Mesmo que isso pareça um discurso utópico, nada se 

constrói sem motivação. É preciso sonhar, desejar e agir para que as transformações 

aconteçam. É um rápido processo? Claro que não. Porém, se cada indivíduo e, sobretudo os 

governantes iniciarem, mesmo que paulatinamente, ações que contribuam para uma proposta 

real para a redução da desigualdade, esse objetivo poderá ser um dia alcançado, pois o 

coletivo só se torna solidário e positivo quando suas partes assim são. E como consta no 

documento elaborado pelo CNDRS - Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (2002, p. 05) - a erradicação da pobreza 

 

[...] só favorecerá o crescimento econômico se os meios empregados forem 
socialmente produtivos e financeiramente equilibrados. Não se deve, 
portanto, esperar que o crescimento liquide a pobreza. É preciso inverter a 
equação: transformar a erradicação da pobreza em instrumento promotor do 
crescimento econômico. Os meios para pôr fim à pobreza devem ser 
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políticas públicas que ajudem a população pobre a aumentar a sua renda e 
que assegurem o acesso de toda a população ao trabalho e aos bens e 
serviços essenciais, principalmente alimentação, educação, saúde, transporte 
e moradia. Enfim, para erradicar a pobreza é necessário ocupar a população 
diretamente na produção dos bens e serviços essenciais, transformando 
desempregados em produtores e consumidores de bens e serviços. 
 
 

 O desenvolvimento não se restringe ao econômico, mesmo que esse seja o principal 

norteador para a produção e organização do espaço. Para além da economia, o 

desenvolvimento é definido a partir dos aspectos sociais, educacionais, morais  e ambientais, 

na qual tudo se entrelaça e se completa. Como afirma Sawaya (2006, p. 138), “O plano de 

desenvolvimento social tem como fatores: a educação, a família, o trabalho e o apoio aos 

corpos intermediários, compreendendo que são esses os reais atores do desenvolvimento.”. E 

Veiga (1998, p.14) ressalta  a importância da educação quando afirma  

 
[...] que o nível educacional será o principal trunfo, tanto do sucesso dos 
agricultores que conseguirem saltar todos os obstáculos impostos pelo tapete 
rolante da corrida tecnológica e se manter sempre acima do tal patamar de 
renovação, quanto do sucesso daqueles que tiverem que se tornar pluriativos, 
quanto do sucesso dos que forem obrigados a transitar para ocupações 
externas à agricultura, sejam elas rurais ou urbanas.  
 
 

 Sobre o desenvolvimento rural, Navarro (2001) afirma que o mesmo se difere de 

desenvolvimento agrícola por não estar relacionado apenas a agopecuária, e se difere também 

da expressão desenvolvimento agrário por este se relacionar com maior ênfase a dinâmica 

agrária a partir das políticas públicas. O autor afirma que o desenvolvimento rural constitui 

 

[...] uma ação previamente articulada que induz (ou pretende induzir) 
mudanças em um determinado ambiente rural. Em consequência, o Estado 
nacional – ou seus níveis subnacionais – sempre esteve presente à frente de 
qualquer proposta de desenvolvimento rural, como seu agente principal. Por 
ser a única esfera da sociedade com legitimidade política assegurada para 
propor (e impor) mecanismos amplos e deliberados no sentido da mudança 
social, o Estado funda-se para tanto em uma estratégia pré-estabelecida, 
metas definidas, metodologias de implementação, lógica operacional e as 
demais características específicas de projetos e ações governamentais que 
tem como norte o desenvolvimento rural. (op.cit., p. 88). 
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Segundo Sachs (2001, p. 80), “O desenvolvimento rural integrado constitui uma 

ferramenta  privilegiada [...]. A geração de empregos e auto-empregos rurais para a população 

que deixará de migrar para a cidade será mais fácil de se conseguir e menos dispendiosa do 

que a sua integração na economia urbana.”. O crescer economicamente deve ser ampliado a 

todos, promovendo o desenvolvimento social ou ao menos assegurando a posse do necessário 

à sobrevivência, o que já ameniza o grave contexto consolidado ao longo dos anos que muitas 

vezes ocorreu com o consentimento do Estado, pois se este não atua para minorar os 

problemas, contribui com eles por inoperância. Evidentemente que a batalha é ardua, 

sobretudo quando as forças que operam ao contrário detêm o poder, como os grandes 

proprietários, os industriais, os empresários, e os políticos que muitas vezes agrupam todos 

esses segmentos. Não se pode, portanto, esperar que milagres aconteçam, e sim fazer 

acontecer de forma planejada, conjunta e com visão de futuro, pois desigualdades gritantes 

oferecem mais problemas do que atenuantes. Como afirma Veiga (2001, p.105), “Quanto 

menos desigual for uma sociedade, maior será a redução da pobreza engendrada pelo 

crescimento econômico. Seu impacto é pequeno quando há muita disparidade no acesso à 

propriedade da terra ou à educação”.  

Sendo assim, é evidente que houveram mudanças significativas no rural a partir da 

modernização da agricultura, mas essa não trouxe benefícios para todos. Ao contrário, 

aumentou a desigualdade no campo e, consequentemente na cidade em virtude do grande 

contingente de expropriados. É claro que a industrialização não seria a única vilã do 

descompasso social brasileiro. Outros fatores historicamente constituídos e cruelmente 

perpetuados, como a imensa concentração fundiária e, por extensão, a concentração de renda, 

contribuíram também para aumentar a desigualdade socioeconômica no país, impedindo 

assim o desenvolvimento em toda sua plenitude. Daí a proposta da SDT/MDA (2005a, p.09) 

de desenvolver os territórios a partir de múltiplas dimensões: a econômica, com a inovação e 

diversificação dos produtos locais; a sociocultural, através de maior equidade social graças à 

participação social, tendo como referência a história, os valores e a cultura; a dimensão 

político-institucional, entrelaçando Estado e atores sociais com proposta de governabilidade 

democrática; e a dimensão ambiental, partindo do pressuposto de que ambiente é o ativo do 

desenvolvimento, considerando o princípio da sustentabilidade.  

Segundo a SDT/MDA (op.cit., p. 18), “O desenvolvimento sustentável dos territórios 

rurais também pode ser visto como uma estratégia de concertação social sobre formas de 
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produção, distribuição e utilização dos ativos de uma região numa direção que permita a 

geração de riquezas com inclusão social.”. Carmo (1998, p. 231) observa que “A produção 

familiar, dadas as suas características de diversificação/integração de atividades vegetais e 

animais, e por trabalhar em menores escalas, pode representar o locus ideal ao 

desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente sustentável.”. A sustentabilidade é 

entendida como a ação responsável sobre os recursos naturais, visando o seu aproveitamento 

de forma racional beneficiando a geração atual e gerações futuras. Para  isso é preciso um 

trabalho conjunto, que inclui a sensibilização da população no sentido de compreender a 

interrelação entre o homem e a natureza, e quanto à fragilidade dos recursos, fazendo-se 

cumprir o que institui o Artigo 186 da Constituição Federal de 1988 (p. 82) em relação a 

função social da propriedade produtiva:  

             I - aproveitamento racional e adequado;  

 II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente.  

Carmo assinala (1998, p. 236) que “A agricultura sustentável [...] é vista como um 

conjunto de técnicas que podem minimizar alguns impactos ambientais.” Daí a importância  

do apoio técnico visando o uso correto do solo e a orientação para o cultivo adequado em 

consonância com os aspectos naturais dispostos na localidade. Como enfatiza Campos (2001, 

p. 319), “[...] é preciso considerar a vocação natural da propriedade, que deve estar alicerçada 

numa seleção de atividades e práticas agrícolas compatíveis com as aptidões e capacidades de 

uso dos diversos tipos de solos existentes localmente [...]”. E acrescenta afirmando que “[...] o 

preparo do solo, uso de adubos e corretivos, irrigação, [...] devem estar, de certa maneira, 

adequadas a um novo padrão de desenvolvimento rural, que tem por base uma agricultura 

agroecológica, ou melhor, uma agricultura sustentável.” (op.cit., p. 319) que permita o 

usufruto dos recursos naturais por várias gerações. Portanto, 

 
Entende-se o sustentável como um desenvolvimento social e de progresso 
econômico, mantendo e conservando os recursos naturais, origem do futuro 
comum de uma humanidade que pretende tornar os impactos econômicos 
sobre o meio ambiente coisa do passado. (CARMO, 1998, p. 219). 
 
 

 E Sachs (2004, p. 36) acrescenta: 
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O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da 
solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de 
critérios de sustentabilidades social e ambiental e de viabilidade econômica. 
Estritamente falando, apenas as soluções que considerem estes três 
elementos, isto é, que promovam o crescimento econômico com impactos 
positivos em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de 
desenvolvimento [...].  
 
 

Segundo a SDT/MDA  (2005a, p. 12), o desenvolvimento sustentável deve ser 

entendido “[...] como um processo que articula, de maneira integrada, as dimensões 

sociocultural, político-institucional, econômica e ambiental.”, na qual só é possível em uma 

sociedade “ambientalmente sensibilizada” e quando a mesma dispõe dos meios necessários à 

sobrevivência para que não necessite degradar o meio ambiente para tal. Não se trata aqui de 

uma apologia a destruição da natureza em favor da vida humana, até mesmo porque o homem 

ao destruí-la se destrói, configurando assim a lei de ação e reação. Consiste apenas em um 

alerta quanto a responsabilidade de se propor um desenvolvimento e que de fato disponibilize 

toda infraestrutura necessária para se alcançar os objetivos traçados, pois é sabido que os 

impasses e os interesses são diversos o que pode inviabilizar a ação de forma efetiva. Como 

afirma Carmo (1998, p. 216), 

 

Conceitualmente, torna-se difícil operacionalizar a sustentabilidade do 
desenvolvimento, uma vez que, além dos interesses econômicos e de classes 
sociais envolvidas, há a necessidade de compatibilizar o que deve sustentar-
se com o que deve desenvolver-se.  
 
 

Portanto, o desenvolvimento só é viável de forma sustentável, do contrário a natureza 

cobra pela imprudência humana, restando saber se os causadores estarão aqui para sofrer 

também as consequências. Por isso, só a ação ampla e conjunta envolvendo vários setores 

pode amenizar os problemas sociais e ambientais no Brasil, pois, tanto a classe mais pobre 

polui e degrada os recursos naturais, às vezes até por falta de opção pela desestruturação do 

país, como a classe dominante, que para obter mais lucro também degrada e utiliza os 

recursos de forma inadequada sem considerar a limitação dos mesmos. Infelizmente boa parte 

da sociedade não se insere no encadeamento da natureza e não se vê como parte integrante de 

um sistema. O imediatismo é o que move a ação humana. Daí a importância de uma eficaz 

ação institucional com acompanhamento da sociedade civil para que o país de fato percorra 
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um caminho rumo ao desenvolvimento sustentável, pautado no planejamento com base no 

diagnóstico, e na gestão compartilhada, que constituem as ações essenciais para o 

desenvolvimento com racionalidade e responsabilidade, sobretudo com a vida em suas 

variáveis instâncias, integrando homem e natureza como elemento único, pois acima de ser 

social, o homem é um ser natural que necessita reavaliar seus procedimentos partindo do 

pressuposto de que não é auto-suficiente. 
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4  O TERRITÓRIO RURAL DO AGRESTE DE ALAGOAS  

 

 

O Território Rural do Agreste de Alagoas (TRAL) foi um dos seis territórios rurais 

alagoanos implantados pela SDT/MDA a partir da nova abordagem territorial de 

desenvolvimento rural. Sua população total é de 531.750 habitantes (2000), dos quais 48,6 % 

residem na zona rural, dispondo de uma densidade demográfica de 116,6 hab/km2. O IDH é 

de 0,61 e a agropecuária contribui com 30% do PIB do território. Segundo o Atlas dos 

Territórios - 2004, da SDT, 63,3% da renda gerada ficam nas mãos dos 20% mais ricos, 

enquanto aos 20% mais pobres cabem apenas 1,4%.  

 Sua constituição no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CEDRS) se deu em outubro de 2003. O Território Rural do Agreste difere do critério 

classificador do IBGE, por extrapolar a tradicional região agrestina ou por não abrangê-la em 

sua totalidade. Dos 24 municípios da mesorregião do Agreste, apenas 15 estavam inseridos no 

TRAL, sendo 10 municípios da microrregião de Arapiraca, 03 da microrregião de Palmeira 

dos Índios e 02 da microrregião de Traipu. O município de Junqueiro, apesar da proximidade 

territorial com os demais municípios integrantes, é o único que não pertence ao Agreste. O 

mesmo está inserido na mesorregião de São José dos Campos do Leste Alagoano, mas 

mantém a característica de um espaço de grande produtividade e de grande importância 

comercial que não só impulsiona a economia do estado, mas constitui um grande fornecedor 

de gêneros alimentícios para a população dos centros urbanos da região.  

Segundo o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

- PRONAT (2006), a seleção dos territórios alagoanos foi realizada pelo Conselho Estadual 

de Agricultura Familiar e Reforma Agrária (CEDAFRA). Assim, em maio de 2004 seria 

constituída a CIAT, composta por diversos atores sociais, com a missão de coordenar o 

processo de construção do PTDRS, com o apoio do articulador e de um consultor territorial 

que atua em nível estadual. O PTDRS é um documento que descreve a metodologia utilizada, 

as informações levantadas e os elementos fundamentais que compõem o referido Plano, que é 

fruto da reflexão e da discussão da CIAT e do articulador territorial com atores sociais em 

oficinas, seminários e reuniões, tendo a finalidade de nortear as ações no território. 

A CIAT foi de suma importância para a consolidação do colegiado, constituindo um 

espaço de elaboração e de discussão, em que os atores sociais coletivamente planejaram e 
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avaliaram várias questões pertinentes ao território, como as atividades que seriam 

desenvolvidas a partir das cadeias definidas (mandioca e leite); os debates sobre a importância 

da criação de pequenos animais nas unidades familiares, que infelizmente não se concretizou; 

assim como discussões a respeito das questões ambientais, entre outras pautas. Porém, a 

participação já configurava um problema desde a atuação da CIAT, o que dificultou o 

desenvolvimento das ações em alguns municípios que será analisado posteriormente. 

As atividades desenvolvidas no TRAL tiveram como base a experiência pretérita 

através do Consórcio Intermunicipal de Produção, Industrialização e Comercialização da 

Agricultura Familiar (CONSIAGRE). Como afirma Lopes e Costa (2006, p.08 - 09), “[...] a 

origem da CIAT do Agreste de Alagoas foi precedida de um acúmulo de discussões e ações 

implementadas por diversos atores sociais reunidos no CONSIAGRE, desde o final da última 

década [...]”.  

E foi justamente a partir dessas discussões que foi implantada em Arapiraca no ano de 

2005 a primeira fecularia de mandioca do Nordeste “[...] com recursos do governo federal e 

contrapartida do governo estadual e das prefeituras dos municípios participantes do 

Consórcio, visando atender aos pequenos agricultores da região.” (op.cit., p. 04), constituindo 

uma importante ação territorial. 

 

4.1  Caracterização da Área  

 

Localizado no Nordeste brasileiro, o estado de Alagoas, cujo nome origina-se das 

lagoas litorâneas, limita-se ao norte com o estado de Pernambuco; ao sul com o estado de 

Sergipe; a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com a Bahia.  

Alagoas dispõe de temperaturas quentes na maior parte do ano, sendo que o clima 

Litorâneo úmido encontra-se na Zona da Mata; o de transição (úmido e seco) no Agreste e o 

Semiárido no Sertão.  A vegetação varia de acordo com o clima, em que as restingas, a 

vegetação de dunas, manguezal, entre outras, encontram-se na Zona Litorânea; após a planície 

surgem os planaltos onde se encontra a vegetação da Mata Atlântica sendo ocupada com 

grandes extensões do cultivo da cana-de-açúcar, à qual constitui a principal atividade agrícola 

do estado; em seguida está a vegetação do Agreste, vinculada ao clima quente e úmido a leste 

e ao clima quente e seco a oeste; e por fim a vegetação da Caatinga, típica de regiões com 

chuvas escassas e irregulares, predominante na porção oeste do estado. Entre os sete produtos 
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agrícolas de maior produção está a cana-de-açúcar, seguida do cultivo de mandioca como se 

observa na tabela 2, sendo esta desenvolvida em pequenas propriedades.  

 

 

Tabela 02 
Estado de Alagoas 

Produção das Principais Culturas   
2006 

 

Principais Produtos Agrícolas Produção  ( t ) 

Cana-de-açúcar 24.993.144 

Mandioca 222.530 

Banana 43.658 

Feijão 35.446 

Milho 34.111 

Laranja 33.151 

Batata-doce 18.784 
                     Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal - 2006.  
                     Elaborada por Leide Santos. 
 
 
 

O Agreste, que inicialmente era ocupado pela pecuária, constitui uma zona de 

transição entre a Zona da Mata e o Sertão, caracterizada pelas pequenas propriedades onde se 

destaca a policultura. Segundo Andrade (2004, p. 44), o Agreste funciona “[...] como uma 

miniatura do Nordeste, com suas áreas muito secas e muito úmidas.”. Marcado pelo grande 

desenvolvimento comercial, o Agreste se afirma como o centro de abastecimento, a exemplo 

de Campina Grande-PB, Caruaru-PE, Feira de Santana-BA, Lagarto-SE, Itabaiana-SE, 

Arapiraca-AL e Palmeira dos Índios-AL, sendo estes dois últimos municípios de grande 

importância para o estado de Alagoas e de grande influência no Território Rural do Agreste. 

A partir dos dados do IBGE (2007), o estado de Alagoas tem uma população de 

3.037.103 de habitantes. Dos 102 municípios alagoanos distribuídos em uma área de 

27.767,661 Km², Arapiraca dispõe da segunda maior população do estado com 202.398 

habitantes, ficando atrás apenas da capital Maceió com 896.965 habitantes.  
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Arapiraca, que surgiu do desmembramento de Limoeiro de Anadia, localiza-se na 

porção central do estado sendo um pólo regional. Sua povoação “[...] sempre preservou a 

tradição cultural voltada para a família, onde geralmente os casamentos se davam entre os 

membros [...], pois isso facilitava a permanência das famílias no trabalho do campo e não 

havia a fragmentação das propriedades.” (OLIVEIRA, 2004, p. 23). Daí a origem das 

inúmeras pequenas propriedades no município, onde  

 

[...] a agricultura praticada [...] principalmente pelos pequenos produtores até 
5 hectares é realizada através do trabalho familiar. Esses pequenos não 
dispõem de recursos para contratar qualquer tipo de trabalhador e quando há 
necessidade de ampliação das atividades, o mesmo faz uma permuta de dias 
de trabalho [...]. (op.cit., p. 107-108). 
 
 

O elemento central de desenvolvimento de Arapiraca e região foi o dinamismo da 

cultura do fumo, tornando-se juntamente com Cruz das Almas na Bahia, a zona fumageira 

mais importante do Nordeste. Porém, atualmente esta atividade está em declínio, “O espaço 

antes ocupado com o plantio de fumo está coberto principalmente pela cultura da mandioca, 

do milho e do feijão.” (op.cit., p. 103). A mandioca “[...] que sempre foi plantada nesse 

município aumentou a produção a partir de 1985, quando começou a declinar a cultura do 

fumo.” (op. cit., 2004, p. 74). Há uma inexorável decadência estrutural da fumicultura, com 

diminuição da área plantada, queda da produtividade, crescimento do desemprego e 

fechamento de algumas unidades beneficiadoras, sendo fatos que infelizmente já integram 

como problema socioeconômico do Agreste e mais acentuadamente no município de 

Arapiraca. Atualmente a produção do fumo em folha é de 13.022 toneladas, mas mesmo com 

a decadência o estado de Alagoas é o maior produtor do Nordeste com 47% da produção, 

seguido da Bahia com 39% e Sergipe com 10%.  

Além do impulso comercial em virtude da fumicultura, Arapiraca é o pólo regional 

mais importante do interior alagoano, dispondo de relativa concentração de atividades 

industriais, comerciais e de serviços. A feira livre de Arapiraca atrai um grande número de 

pessoas de Alagoas e de outros estados. Oliveira ressalta (op.cit., p. 50) que “É na feira que 

reside a importância do comércio periódico em diferentes funções e níveis, com interrelação 

de agricultores que vão à cidade comercializar produtos e adquirir outros.”. 
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O outro município mais importante do Agreste é Palmeira dos Índios que, apesar de 

estar localizado na mesorregião do Agreste, porção setentrional, é conhecida como a 

“Princesa do Sertão”. O município, que se originou a partir do desmembramento de Anadia, 

destaca-se na agropecuária, principalmente na produção de leite de vaca, consistindo o maior 

produtor do Agreste alagoano. Dispondo de 70.151 habitantes com base nos dados do IBGE 

(2007), é o terceiro município mais populoso de Alagoas, ficando atrás apenas da capital e de 

Arapiraca, concentrando uma grande gama de serviços e de atividades comerciais. 

Dos seis Territórios Rurais do estado de Alagoas (Mapa 03), um dos primeiros a serem 

implantados juntamente com o do Alto Sertão, foi o Território Rural do Agreste (Quadro 01) 

que abrange 16 municípios, no qual Arapiraca e Palmeira dos Índios são os dois municípios 

de maior influência. De acordo com o PRONAT (2006, p.09), 

 
O município mais antigo é o de Limoeiro de Anadia, emancipado em 1882, 
seguido por Palmeira do Índios, em 1889 e Traipu, em 1892. Todos os 
demais originam-se de desmembramentos de Limoeiro de Anadia e Palmeira 
dos Índios, sendo o mais antigo Arapiraca, desmembrado de Limoeiro de 
Anadia, criado em 1938 e o mais recente Craíbas, desmembrado de 
Arapiraca, emancipado em 1989. 
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    Mapa 03 – Alagoas: Territórios Rurais  
    Fonte: SDT/MDA, Caderno do Estado de Alagoas, 2007.  
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Quadro 01 
Territórios Rurais do Estado de Alagoas  

2007 
 

 
TERRITÓRIOS RURAIS APOIADOS PELA SDT 

 
UF 

Nº de 
Territórios 

 
NORDESTE 

Nº de 
Municípios 

Definição no 
CEDRS 

DA BACIA LEITEIRA 

Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Jacaré dos Homens, 
Jaramataia, Major Isidoro, Minador do Negrão, Monteirópolis, 
Olho D'Água das Flores, Palestina, Pão de Açúcar. 

 
 

11 

 
 

08/06/2004 

DO AGRESTE 
 

Arapiraca, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Estrela de 
Alagoas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, Lagoa 
da Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho D'Água Grande, Palmeira dos 
Índios, São Sebastião, Taquarana, Traipu  

   
 
 

16 

 
 
 

29/10/2003 

DO ALTO SERTÃO 
Água Branca, Canapi, Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata Grande, 
Olho D'Água do Casado, Pariconha, Piranhas  

    
8 

 
29/10/2003 

DO LITORAL NORTE 
Barra de Santo Antônio, Campestre, Jacuípe, Japaratinga, Jundiá, 
Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo de  Camaragibe, Porto 
Calvo, Porto de Pedras, São Luís do Quitunde, São Miguel dos 
Milagres 

         
 

12 

 
 

08/06/2004 

DO MÉDIO SERTÃO
Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Olivença, Ouro Branco, Poço 
das Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Senador 
Rui Palmeira 

 
 
9 

 
 

08/06/2004 

 
MATA ALAGOANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Atalaia, Branquinha, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Ibateguara, Mar 
Vermelho, Murici, Paulo Jacinto, Pindoba, Quebrangulo, Pilar, 
Santana do Mundaú, São José da Laje, União dos Palmares, Viçosa 

 
 
16 

 
2 

4/11/2006 

Total  6  72   

Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007. 
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Dentre os 102 municípios do estado, 72 foram contemplados (Tabela 03) pelo 

Programa que priorizou os municípios com menor IDH e com estagnação econômica, 

representando 70,59% do total dos municípios alagoanos, o que infere índice de pobreza 

expressivo nesse estado. O público alvo dessa política são os agricultores familiares, famílias 

assentadas, comunidades quilombolas, terras indígenas e populações rurais tradicionais.  

 

Tabela 03 
Estado de Alagoas 

Aspectos Gerais dos Territórios Rurais 
2007 

 
Variável  Estado  Território % 

Número de Territórios 6 - -
Municípios 102 72 70,59
Área 28.272,10 20.365,00 72,03
População 2.822.621 1.435.765 50,87
População Rural 902.882 685.065 75,88
Agricultores Familiares 105.375 96.681 91,75
Famílias Assentadas 7.452 6.973 93,57
Demanda Social (*) 123.349 110.851 89,87
Bolsa Família 539.630 339.243 62,87
Quilombolas 22 18 81,82
Terras Indígenas 10 9 90,00
Pescadores 10.591 3.215 30,36

           (*) Demanda Social: Igual a soma das variáveis Famílias Acampadas, Assentados e  
         Agricultores Familiares.  
 
           Fonte: SDT/MDA, Caderno do Estado de Alagoas, 2007. 
         Elaborada por Leide Santos. 
 
 
 

A representatividade da população rural do TRAL é de aproximadamente 4% dentro 

da política territorial em todo o Brasil. Os municípios representam apenas 2,87% do total. 

Entretanto, uma variável se destaca: a dos agricultores familiares com 4% em relação ao total 

do país dentro das áreas de atuação dos TRs (Tabela 04).  
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Tabela 04 
Brasil e Estado de Alagoas 

Análise Comparativa dos Aspectos Gerais dos Territórios Rurais 
2007 

Variáveis Brasil Estado % 

Número de Territórios 164 6 3,65
Municípios 2501 72 2,87
População Rural 16.914.773 685.065 4,05
Agricultores Familiares 2.414.240 96.681 4,00
Famílias Assentadas 581.210 6.973 1,19
Pescadores 224.094 3.215 1,43
Quilombolas 863 18 2,08
Terras Indígenas 340 9 2.64

         Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007. 
         Elaborada por Leide Santos.  
 
 
 

No território do Agreste a categoria “agricultores familiares” representa mais de 50% 

(Gráfico 01) do total de 96.681 dos territórios alagoanos, o que demonstra não apenas a 

expressão desses trabalhadores que vivem de seu próprio trabalho, mas da possibilidade de 

dar maior eficiência e resultados nas políticas de desenvolvimento territorial. 
 
 

Gráfico 01 
Territórios Rurais do Estado de Alagoas  

Agricultores Familiares 
2007 

 

Bacia Leiteira

Agreste

Alto Sertão

Litoral Norte

Médio Sertão

Mata Alagoana

51 %

6,5 %

18 %

17 %

6 %

1,5 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fonte: SDT/MDA, Caderno do Estado/Alagoas, 2007. 
        Elaborada por Leide Santos. 
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Dentro disso, o TRAL é o que apresenta maior demanda social, com números bastante 

expressivos de população rural, 40% da participação estadual, e mais de 50% dos agricultores 

familiares (Tabela 05). Demanda social no sentido de apresentar indicadores que se coadunam 

com os princípios e objetivos dos territórios rurais, e ainda facilitado pela existência de dois 

pólos regionais de significativa importância. 

 

Tabela 05 
Estado de Alagoas 

Demanda Social dos Territórios Rurais 
2007 

 
 

Território 

 

Nº de 

municípios 

 

População 

Total 

 

População 

Rural 

 

Agricultores 

Familiares 

 

Famílias 

Assentadas 

 

Famílias 

Pescadores 

 

Comunidades 

Quilombolas 

 

Terras 

Indígenas 

Da Bacia 

Leiteira 

 

11 

 

123 932 

 

59 028 

 

6 354 

 

194 

 

422 

 

6 

 

- 

Do 

Agreste 

 

16 

 

555 835 

 

262 138 

 

49 279 

 

948 

 

226 

 

5 

 

6 

Do Alto 

Sertão 

 

8 

 

166 167 

 

90 642 

 

17 596 

 

780 

 

213 

 

1 

 

1 

Do 

Litoral 

Norte 

 

12 

 

175 056 

 

59 139 

 

1 404 

 

2 643 

 

2 052 

 

- 

 

1 

Do 

Médio 

Sertão 

 

9 

 

147 394 

 

82 195 

 

16 045 

 

- 

 

6 

 

4 

 

1 

Mata 

Alagoana 

 

16 

 

321 849 

 

100 937 

 

6 003 

 

2 408 

 

296 

 

2 

 

- 

 

Total 

 

72 

 

1 490 233 

 

654 079 

 

96 681 

 

6 973 

 

3 215 

 

18 

 

9 

Fonte: SDT/MDA, Caderno do Estado/Alagoas, 2007. 
Elaborada por Leide Santos. 
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4.1.1  Aspectos populacionais 

 

Pela tabela 06, observa-se que a maioria dos municípios integrantes do território 

apresenta população rural superior que a urbana, na qual o município de Limoeiro se destaca 

com 91,32%, seguido de Feira Grande com 83,28% e Estrela de Alagoas com 80,05%. Os 

municípios que apresentam população urbana superior a rural são justamente os que dispõem 

de mais atividades urbanas e maior dinamismo econômico: Arapiraca com 81,71% e Palmeira 

dos Índios com 71,93%. Arapiraca é o município de maior população e o único que apresenta 

densidade demográfica acima de 200 hab./Km². Nesse aspecto pode-se dizer que o território 

do Agreste de Alagoas é tipicamente rural e estruturado no desenvolvimento da pequena 

propriedade, mas sem desprezar o desenvolvimento de forte atividade urbana. 

 

 

Tabela 06 
Território Rural do Agreste de Alagoas 

População Rural e Urbana  
2000 

 
 População  

Municípios  

Rural 

 
% 

 

Urbana 

 
% 

Arapiraca 34 112 18,29 152 354 81,71 
Campo Grande 5 431 59,46 3 703 40,54 
Coité do Nóia 9 474 79,00 2 519 21,00 
Craíbas 14 181 68,21 6 608 31,79 
Estrela de Alagoas 13 081 80,05 3 260 19,95 
Feira Grande 17 713 83,28 3 557 16,72 
Girau do Ponciano 20 716 70,05 8 858 29,95 
Igaci 19 698 76,99 5 886 23,01 
Junqueiro 16 875 70,81 6 957 29,19 
Lagoa da Canoa 11 102 55,54 8 886 44,46 
Limoeiro de Anadia 22 158 91,32 2 105 8,68 
Olho d`Água Grande 3 770 77,78 1 077 22,22 
Palmeira dos Índios 19 102 28,07 48 958 71,93 
São Sebastião 19 716 67,70 9 408 32,30 
Taquarana 12 675 74,36 4 371 25,64 
Traipu 16 308 69,58 7 131 30,42 
Total do Território 256 112 48,16 275 638 51,84 

             Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007. Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000.  
 Elaborada por Leide Santos. 
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A partir dos dados mais recentes do IBGE de 2007 (Tabela 07), observa-se que é 

bastante expressiva a diferença populacional entre Arapiraca e os demais municípios, 

justamente por concentrar maior número de atividades industriais, comerciais, de serviço e 

agropecuária, como se observa na tabela 08 através dos empregos gerados por setor 

econômico, tendo ainda Palmeira dos Índios como o segundo município mais representativo 

quanto à população e às atividades econômicas.  

 

 

Tabela 07 
Território Rural do Agreste de  Alagoas 

População Recenseada e Estimada dos Municípios 
2007 

 
 

Municípios 

 

População 

Arapiraca 202 398 
Campo Grande 9 563 
Coité do Nóia 10 916 
Craíbas 22 411 
Estrela de Alagoas 16 694 
Feira Grande 21 180 
Girau do Ponciano 35 162 
Igaci 25 140 
Junqueiro 24 460 
Lagoa da Canoa 17 889 
Limoeiro de Anadia 25 484 
Olho D`Água Grande 4 817 
Palmeira dos Índios 70 151 
São Sebastião 31 002 
Taquarana 18 157 
Traipu 24 911 
Total Território 560 335 

                                                 Fonte: IBGE, Contagem da População, 2007.  
                                                 Elaborada por Leide Santos. 
 

 

 

 

 

 

 



92 
 

  

Tabela 08   
Território Rural do Agreste de Alagoas 

Empregos Gerados por Setor da Economia - Abrangência Municipal 
2002 

 
 

Atividades Ecomômicas 
 

Municípios 
Indústria Comércio Serviços Agropecuária 

Arapiraca 3 088 4 072 6 202 423 
Campo Grande 0 29 370 5
Coité do Nóia 0 2 444 0
Craíbas 36 14 594 0
Estrela de Alagoas 18 5 334 0
Feira Grande 45 6 619 10 
Girau do Ponciano 18 59 793 15 
Igaci 2 13 575 2
Junqueiro 55 16 566 195 
Lagoa da Canoa 1 192 463 6
Limoeiro de Anadia 5 14 643 286 
Olho d`Água Grande 0 0 3 4
Palmeira dos Índios 356 707 2.225 15 
São Sebastião 10 114 759 46 
Taquarana 71 21 508 6
Traipu 5 8 772 12 
Total do Território 3 710 5 272 15 870 1 025 
Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007. Fonte: SNIU. Sistema Nacional de Indicadores Urbanos 
(2002). Elaborada por Leide Santos. 
 

 

 

Ainda com base nos dados acima, verifica-se que o setor secundário absorve maior 

número de trabalhadores somando 21.145. Já no setor agropecuário a capacidade de empregos 

gerados é inexpressiva (Gráfico 02), com exceção de Arapiraca, Limoeiro de Anadia e 

Junqueiro, pois o domínio da pequena propriedade com base no trabalho familiar impede a 

geração de emprego e renda.  
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Gráfico 02   
Território Rural do Agreste de Alagoas 

Empregos Gerados por Setor da Economia  
2002 
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                 Fonte: Portal da SDT/MDA, 2007. Fonte: SNIU. Sistema Nacional de  
                 Indicadores Urbanos (2002).  

     Elaborada por Leide Santos. 

 

 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (Tabela 09), apesar do aumento 

dos IDHs verificado em todos os municípios do território no período entre 1991 e 2000, os 

mesmos apresentam-se baixos seguindo as características de vários municípios nordestinos. A 

média nacional é de 0,766, do estado é 0,649 e do território 0,569.  Com base  no Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2000) observa-se que os únicos 

municípios que apresentam índices superiores aos do estado são Palmeiras dos Índios, 

dispondo do maior IDH com 0,666, seguido de Arapiraca, com 0,656. Enquanto que Traipu 

ocupa o último lugar no território e no estado.  Apesar de estar localizado às margens do Rio 

São Francisco que é uma grande fonte de riqueza, o mesmo dispõe de um dos menores IDHs 

do Brasil (0,479), a frente apenas dos municípios de Jordão, localizado no Acre, e Manari em 

Pernambuco. 
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Tabela 09  
Território Rural do Agreste de Alagoas 

Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil – Municipal 
1991 e 2000 

 
Índice de Desenvolvimento Humano – 

Municipal 
 

Municípios 
IDH-M (1991) IDH-M (2000) 

Arapiraca 0,556 0,656 
Campo Grande 0,420 0,547 
Coité do Nóia 0,458 0,569 
Craíbas 0,402 0,553 
Estrela de Alagoas 0,450 0,545 
Feira Grande 0,432 0,560 
Girau do Ponciano 0,425 0,535 
Igaci 0,432 0,540 
Junqueiro 0,491 0,615 
Lagoa da Canoa 0,436 0,580 
Limoeiro de Anadia 0,432 0,569 
Olho D`Água Grande 0,395 0,544 
Palmeira dos Índios 0,566 0,666 
São Sebastião 0,419 0,565 
Taquarana 0,447 0,583 
Traipu 0,379 0,479 
Média do Território 0,446 0,569 

                         Fonte: PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 
                         Elaborada por Leide Santos. 

 

 

4.1.2  A relevância da atividade da mandioca 

 

Seguindo a análise da caracterização da área e dentro dos parâmetros da atividade da 

agricultura, a cadeia do leite e a cadeia da mandioca foram as demandas definidas 

prioritariamente pelos atores no TRAL, como ressalta Lopes e Costa (2006, p. 23): 

 

[...] de uma região tradicionalmente conhecida como da cultura fumageira, 
os atores das entidades representativas da CIAT do Agreste de Alagoas 
observaram que a maior potencialidade estaria não nessa atividade, mas na 
cadeia da mandioca, que nos últimos 15 anos é a atividade agrícola que mais 
cresceu no território. Daí a prioridade a ela estabelecida, ao lado da cadeia 
do leite, essa entendida como mera extensão do mosaico dos municípios 
membros do Agreste de Alagoas. 
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Apesar da importância da mandioca em Alagoas, que só perde em volume de produção 

para a cana-de-açúcar, o estado é o menor produtor do Nordeste (222.530 t) com apenas 2% da 

produção segundo o IBGE (2006). Do total da produção colhida nos municípios do território 

em 1995/96, 110.565 toneladas, ou seja, 72,5 % era vendida principalmente para Pernambuco 

e Sergipe para serem beneficiadas, voltando em parte para Alagoas em forma de farinha 

(Tabela 10), o que demonstra a incapacidade estrutural do beneficiamento da mandioca no 

território. Apenas 27,5 % se destinavam ao consumo familiar e à produção de farinha nas 

unidades beneficiadoras em processo artesanal. A mandioca passou a ser beneficiada 

largamente no estado somente a partir da instalação dos novos equipamentos nas casas de 

farinha e com a implantação da fecularia e da unidade classificadora através das ações do 

Território. É evidente que não tem elementos para mensurar, mas como elemento qualitativo 

tem grande importância. 

Tabela 10  
Municípios que Integram o Território Rural do Agreste de Alagoas 

Colheita e Valor da Produção da Mandioca 
1995-1996 

Mandioca 

Quantidade 

 

 

Municípios  

Colhida (t) 

 

Vendida (t) 

Valor da 

Produção (mil 

reais) 

 

Área Colhida 

(ha) 
 

Arapiraca   18 934   16 358   1 273    1 837 
Campo Grande    709    117    90     134 
Coité do Nóia   5 617   4 414    231     757 
Craíbas   1 570   1 328    95     231 
Estrela de Alagoas   2 508    647    168     423 
Feira Grande   18 454   15 980   1 153    2 420 
Girau do Ponciano   24 115   22 883   1 653    3 106 
Igaci   8 085   5 902    396    1 136 
Junqueiro   10 794   3 316    489    1 141 
Lagoa da Canoa   17 291   16 821    943    1 740 
Limoeiro de Anadia   15 150   6 260   1 125    1 679 
Olho d`Água Grande   1 096    185    58     139 
Palmeira dos Índios   3 847   1 591    355     535 
São Sebastião   11 300   6 708    767    1 251 
Taquarana   11 790   8 020    935    1 513 
Traipu   1 234    35    76     195 
Total 152 494 110 565 9 807 18 237 

           Fonte: IBGE, Censo Agropecuário do Estado de Alagoas 1995-1996.  
           Elaborada por Leide Santos. 
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A mandioca, tradicionalmente cultivada no Nordeste, tem destaque no Agreste 

alagoano (Fotografia 01). Segundo o PRONAT (2006, p. 17), 

 

A mandioca é presença “obrigatória” em todas as propriedades e em todos 
os municípios, o que justifica a atividade como eleita ao principal eixo 
aglutinador do território. Os principais atributos agronômicos da mandioca 
dizem respeito a sua baixa exigência nutricional, capacidade de adaptação a 
diversos ambientes, servindo à produção em solos de baixa fertilidade e 
poucos problemas fitossanitários.  
 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fotografia 01 – Plantação de mandioca em Arapiraca-AL 
     Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

 

Dela se extrai a fécula que é a matéria-prima da tapioca e a partir desta se originam 

vários produtos como cuscuz, bolo, entre outros produtos de grande aceitação na sociedade. 

Porém, o produto da mandioca mais beneficiado é a farinha que é largamente consumida no 

Brasil, especialmente na região Nordeste, fazendo parte da cultura nordestina e constituindo 

um alimento de grande importância para a população mais pobre, tanto do meio urbano, como 

também do meio rural.  As folhas da mandioca também são aproveitadas para o alimento 

humano, pois com um preparo especial se produz a chamada maniçoba que é um dos pratos 
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da culinária brasileira de origem indígena, na qual as folhas da mandioca são moídas e 

cozidas por um período prolongado para que se retire o ácido cianídrico da planta. Os 

resíduos da casca e da massa da mandioca (manipueira) também são utilizados para a nutrição 

animal (Fotografia 02). 

 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fotografia 02 – Resíduo da casca da mandioca 
                 Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

A mandioca é um dos produtos agrícolas que fazem parte do programa do Arranjo 

Produtivo Local (APL). Implantado em 2004, o APL da mandioca é considerado o mais 

avançado do estado com ampla participação social, formando um espaço de elaboração. 

Segundo a Secretaria de Planejamento e Orçamento do estado de Alagoas (SEPLAN),  

 

O Programa de Mobilização para o Desenvolvimento de Arranjos e 
Territórios Produtivos Locais no Estado de Alagoas define a estratégia de 
atuação do Governo de Alagoas em conjunto com o Sebrae/AL e 
demais parceiros para a geração de ocupação e renda, tendo como base a 
atuação prioritária em ações coletivas e integradoras direcionadas ao 
desenvolvimento dos micro e pequenos negócios. O Programa dispõe de 
uma Coordenação Estadual composta pela Secretaria de Estado 
do Planejamento e Orçamento – SEPLAN e pelo Sebrae/AL. (SEPLAN, 
2008). 
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Atualmente o APL da mandioca passa por alguns problemas como a insuficiência 

produtiva, não tem capital de giro, além do eterno problema do estrangulamento na venda da 

farinha. 

 

4.1.3  A produção de leite no território 

 

Além da mandioca, a cadeia do leite também foi definida para o território do Agreste. 

Essa atividade é desenvolvida principalmente nas médias e grandes propriedades do estado e 

sua emergência é recente. A partir do confronto dos resultados dos dados estruturais dos 

Censos Agropecuários de 1970/2006, verifica-se que houve um aumento significativo da 

produção de leite que passa de 38.876 mil litros em 1970 para 194.239 em 2006. As áreas 

tradicionais mais produtoras corresponde à microrregião de Batalha, um dos pólos leiteiros 

mais importantes do Nordeste, e a microrregião de Palmeira dos Índios. De acordo com o 

IBGE (1995/96), no estado de Alagoas 14,3 mil estabelecimentos tinham como principal 

finalidade a produção de leite. No período, dos 188.172 mil litros de leite do estado, 113.976 

mil eram produzidos na mesorregião do Sertão Alagoano, sobretudo na microrregião de 

Batalha com 62.238, em que os maiores produtores são os municípios de Batalha com 18.821 

mil litros e Major Isidoro com 17.211. No território do Agreste a produção total corresponde a 

33.007 mil litros, sendo que o maior produtor é o município de Palmeira dos Índios com 22 % 

da participação, seguido de Igaci com 11 % e Girau do Ponciano com 9,6 % (Tabela 11). 
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Tabela 11 
Municípios que Integram o Território Rural do Agreste de Alagoas 

Produção de Leite de Vaca 
1995-1996 

 
 

Município 
 

 
Leite de Vaca (mil litros) 

Arapiraca 2 215 
Campo Grande 725 
Coité do Nóia 956 
Craíbas 2 981 
Estrela de Alagoas 1 517 
Feira Grande 1 401 
Girau do Ponciano 3 191 
Igaci 3 650 
Junqueiro 970 
Lagoa da Canoa 655 
Limoeiro de Anadia 1 059 
Olho D`Água Grande 917 
Palmeira dos Índios 7 423 
São Sebastião 1 422 
Taquarana 986 
Traipu 2 939 
Total 33 007 

                         Fonte: IBGE, Censo Agropecuário do Estado de Alagoas 1995-1996.  
                         Elaborada por Leide Santos. 

 

 

4.1.4  A estrutura fundiária 

 

No TRAL 91% dos estabelecimentos têm menos de 10 ha (Tabela 12), ou seja, 

predominam no território as pequenas propriedades voltadas para policultura. O município 

que dispõe de maior número de estabelecimentos com menos de 10 ha é Igaci que se localiza 

na porção norte, seguido por Traipu e Feira Grande, ambos localizados no sul do território. 

Observa-se que as grandes propriedades são inexpressivas, totalizando 53 estabelecimentos, 

sendo que apenas dois dispõem de área superior a 2000 ha. A predominância dos pequenos 

estabelecimentos se dá em virtude da fragmentação da propriedade, característica peculiar da 

região agrestina em todo Nordeste, e não via reforma agrária.  
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Tabela  12 
Municípios que Integram o Território Rural do Agreste de Alagoas 

Estabelecimentos Segundo Grupos de Área (em ha)  
1995-1996 

 
Estabelecimentos Segundo Grupos por Área Total (ha),  

Municípios 

      

10 

  
Menos de 10 a 

menos 
de100    

100 a 
menos de 

200     

200 a 
menos de 

500   

500 a 
menos de 

2 000      

2 000 e 
mais   

Arapiraca   3 933    324    23    7     4  - 
Campo Grande    544    168    9    7     5  - 
Coité do Nóia   2 173    150    1 -  -  - 
Craíbas   2 778    188    16    8     3  - 
Estrela de Alagoas   2 210    162    16    9     2  - 
Feira Grande   4 357    234    5    5     2  - 
Girau do Ponciano   3 668    356    26    15     8     1 
Igaci   5 826    430    24    12     5  - 
Junqueiro 1553 189 16 8 4 -
Lagoa da Canoa   2 408    113    6    2  -  - 
Limoeiro de Anadia   2 576    214    19    9     2  - 
Olho d`Água Grande    378    174    12    5     2  - 
Palmeira dos Índios   3 749    461    33    27     5  - 
São Sebastião   3 095    259    27    18     2  - 
Taquarana   2 981    192    12    6     2  - 
Traipu   4 512    558    55    23     5     1 
Total do Território 46 741 4 172 300 161 51 2
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário do Estado de Alagoas 1995-1996.  
Elaborada por Leide Santos. 

 

 

4.2  A Operacionalização do Território 

 

No Território Rural do Agreste inicialmente foi constituída a CIAT encarregada do 

processo de construção do CODETER. O Colegiado é formado por representantes de 

entidades de direito público interno (Estado e Municípios) e da sociedade civil. 

O colegiado é constituído por tripla articulação. A plenária, mais ampla, e que 

inicialmente qualquer entidade organizada do território poderia participar e que atualmente se 

resume a 45; o núcleo diretivo, constituído por 15 entidades (atualmente são 32, com a 

criação do território da cidadania); e o núcleo técnico de apoio e que efetivamente nunca 

funcionou, até pela impossibilidade financeira, na medida em que o MDA não financia esses 

técnicos. Completando-se também pela constituição do articulador territorial, geralmente 

vinculado a algumas das entidades do território ou eleito entre os pares e que possui a 
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atribuição de mobilizar, sensibilizar e articular a entidades ligadas ao rural no território. Ele 

também é responsável pela elaboração e acompanhamento da execução do PTDRS. O 

primeiro articulador do TRAL atuou de 2004 a 2007, dando uma grande contribuição para a 

política territorial, sendo que a experiência anterior ajudou no processo de mobilização e 

organização da CIAT, o que demonstra que a escolha do articulador se processa a partir de 

critérios como experiência nos movimentos sociais. 

Atualmente a composição do CODETER é de 45 membros. Do ponto de vista 

organizacional pode-se esquematizar a seguinte divisão: 

 

 

Organograma 01 
Território Rural do Agreste de Alagoas 

Estrutura Funcional 
 
  
 PLENÁRIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

 

 Existiram problemas também quanto à fluidez dos participantes nas reuniões 

periódicas, dificultando assim o desenvolvimento das ações. O desânimo era corrente, pois 

muitos atores sociais elaboraram projetos, mas alguns não foram aprovados pelo governo 

porque o município estava inadimplente com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

por exemplo, ou simplesmente determinada entidade não concordava. Em 2006, um 

representante da CIAT salientou a seguinte afirmação sobre essas irregularidades: 

CONSULTOR 

 
ARTICULADOR 

  
NÚCLEO DIRETIVO NÚCLEO TÉCNICO 
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Isso tem dificultado também as discussões. Por exemplo, a revitalização das 
casas de farinha tem demorado para aprovar e executar porque existem 
irregularidades dos municípios e também ao aproveitamento da execução de 
cada município. Tem algumas certidões que os municípios não estão em dia 
e dificulta. E isso atrasa as ações, apesar dos recursos estarem disponíveis. 
(Apud. LOPES; COSTA, 2006). 
 
 

 As prefeituras municipais, através das secretarias de agricultura estão presentes no 

CODETER, o que demonstra que esse modelo de desenvolvimento territorial não afastou os 

representantes institucionais. Cabe a sociedade civil organizada acompanhar e intervir nas 

decisões. 

 Quanto à participação do MST, ela era irrelevante nas reuniões. Logo no início ainda 

houve pequena participação, mas não deram continuidade, inclusive por vontade própria. 

Sobre essa questão, um coordenador da CIAT assinala que 

 

No agreste o MST não é muito forte [...]. O MST é presente na zona da mata, 
principalmente no Litoral Norte de Alagoas. Mas aqui no Agreste como as 
terras são muito pequenas, já é uma zona agrária natural, o movimento não 
se unirá muito a região. Aqui no Agreste tem falta de espaço para ocupação, 
porque estando aqui no território, não podem invadir porque as terras são 
pequenas e quase todas produtivas, nos 16 municípios que formam o 
território do Agreste há uma reforma agrária natural e todas as terras são 
produtivas. (Apud. LOPES; COSTA, 2006). 

 
 
 
4.3  A Questão da Divisão Territorial   

 

O território do Agreste abrange 16 municípios onde existem duas importantes cadeias 

produtivas: a da mandioca e do leite. Apesar da definição da SDT/MDA de “territórios de 

identidade”, observa-se que há uma heterogeneidade no TRAL, na qual a maioria dos 

municípios se identifica com a cultura da mandioca, enquanto que os municípios localizados 

no norte do território, como Palmeira dos Índios e Igaci, têm maior identificação com a cadeia 

do leite. Em virtude dessa ampla abrangência territorial, o primeiro articulador citou uma 

experiência interessante em outro território rural brasileiro que organizou núcleos municipais 

dentro do próprio território. No TRAL seriam organizados núcleos de três: o primeiro a partir 

da influência de Arapiraca na porção central; o segundo formado pelos municípios de Estrela 
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de Alagoas, Palmeira dos Índios, Igaci e Craíbas na porção norte; e o terceiro em torno de 

Girau do Ponciano e Traipu na porção meridional.  

Outra questão relacionada à notória divisão territorial é a inserção do município de 

Traipu. O mesmo está localizado no sul do território às margens do Rio São Francisco, no 

qual a atividade dominante é a pesca se diferenciando dos demais municípios. Em termos de 

atividade econômica evidentemente que a política territorial também abrange os pescadores. 

Entretanto projetos nessa direção, não foram priorizados no TRAL, dificultando ainda mais a 

vida da população que dispõe do menor IDH do território e do estado, além de outros 

problemas relacionados à baixa fertilidade do solo, por ser isolado geograficamente apesar de 

a estrada ser pavimentada; e também ser politicamente frágil. Os atores sociais de Traipu têm 

dificuldade de participação e não conseguem implementar projetos. De fato, como afirma um 

entrevistado (2009), “Quanto menor IDH, menor capacidade de organização.”, ou seja, os 

municípios mais pobres, com baixo IDH, têm menor participação nas decisões, isso 

naturalmente refletido pela inexistência ou fraca atuação das entidades dentro do colegiado. 

Todos os municípios do território foram beneficiados com a ação institucional, 

principalmente com a revitalização das casas de farinha, mas é inegável o poder de barganha 

de alguns em detrimento de outros. Arapiraca e os municípios do norte são mais organizados, 

enquanto que os do sul são menos organizados e apresentam problemas antigos quanto a 

irregularidade da prefeitura junto ao INSS tornando o município constantemente 

inadimplente, o que contribuiu para a não implementação de projetos, como ocorreu em 

Campo Grande e Olho D`Água Grande. 

Os dois mais importantes e influentes são Arapiraca e Palmeira dos Índios. Porém, há 

uma polaridade formal de Arapiraca que dispõe de grande poder de barganha dentro do 

território. Pelo grande dinamismo industrial, comercial e de serviços, além da agropecuária, 

Arapiraca é o segundo município mais importante do estado, atrás apenas da capital. A 

organização, participação, uma melhor atuação dos técnicos, a regularidade nas contas 

públicas e o poder de contrapartida nas obras são fatores que fazem de Arapiraca um forte 

pólo regional e territorial. Daí a implantação no município da primeira fecularia do Nordeste, 

além da unidade classificadora de farinha e da construção, ainda em andamento, da unidade 

de beneficiamento de leite. Segundo um membro do colegiado (2009), 
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Isso inclusive é até uma crítica que alguns participantes fazem, pois boa 
parte dos recursos ficou concentrada em Arapiraca, pela questão geográfica, 
pois é o centro geográfico e econômico do território e por ser geográfico 
facilita o acesso, e por ser econômico é o que ganha mais. É o município que 
tem maior contrapartida nos projetos e tem maior capacidade de propor. 
 
 

Na mesma linha, apesar da supremacia de Arapiraca no território, o dinamismo interno 

no colegiado pode ser medido pela participação de entidades que representam municípios 

geograficamente distantes de Arapiraca e que são atuantes no processo, como Palmeira dos 

Índios e Estrela de Alagoas. 

Mais adiante será analisada a dinâmica territorial das entidades representativas e que 

se materializou na intervenção, fazendo uma leitura da diferenciação do ponto de vista de 

atuação das entidades representativas dentro do território. Nesse enfoque, é evidente que antes 

é necessário realizar a análise daquilo que é denominado de divisão territorial através da 

metodologia da divisão dos municípios. 

Decorrente de um longo processo de discussão entre as entidades personificadas pelos 

representantes das entidades, e que certamente a idéia inicial seria de “homogeneizar” a 

composição dos municípios através do processo de identidade fisiográfica do Agreste, a 

imposição institucional do MDA implodiu essa pretensão, principalmente para aqueles que já 

atuavam dentro do CONSIAGRE, e tiveram que agasalhar a proposta estatal, sob pena de 

obstacularizar ou concorrentemente perder poder face à supremacia do poder federal, isolando 

as entidades que deram origem ao CONSIAGRE agrestino. 

Desse modo, a divisão territorial é uma evidência contraditória do território do Agreste 

de Alagoas. Primeiro que, originariamente eram 13 municípios e mais três tiveram que ser 

acrescidos (Traipu, Estrela de Alagoas e Palmeira dos Índios) simplesmente por questões 

políticas. Segundo, pela atuação diferenciada das entidades dentro do colegiado e que 

rebateria no maior ou menor dinamismo das frações político-administrativas do território: os 

municípios. E terceiro, pela questão da proximidade intermunicipal. O que destaca-se essa 

última na presente análise, já que os outros fatores estão analisados em outros segmentos da 

presente dissertação. 

Pela divisão ou classificação territorial dos municípios que integram o TRAL, nada 

mais evidente que uma contraditória operacionalização de natureza municipal personificadas 

pelas entidades representativas no colegiado. Efetivamente o que se observa é esta coesão de 
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proximidade intermunicipal entre os atores políticos e sociais, e que trazem problemas no que 

se refere à gestão do território e, consequentemente, obstando maior eficiência nas ações.  

Um exemplo é o eterno problema da unidade de beneficiamento do leite. 

Reivindicação antiga e exaustivamente discutida desde a antiga CIAT, mas que ainda não se 

efetivou decorrente de obstruções político-administrativas, da falta de diagnóstico sobre as 

potencialidades do segmento fornecedor, além dos altos valores a serem investidos para a 

construção da obra. Entretanto, a inserção intensiva das entidades dos municípios de Estrela 

de Alagoas, Palmeira dos Índios e Igaci, e secundariamente da inserção da secretaria 

municipal de agricultura de Craíbas, foram fundamentais para a demanda da unidade de 

beneficiamento, simplesmente porque um dos principais representantes dessa “região”, que 

era coordenador da antiga CIAT, tinha fortes ligações com lideranças políticas regionais, e a 

obra teria que ser realizada na medida em que não havia ainda a formação da cadeia do leite. 

Nada mais que isso. O resultado foi o adiamento sistemático do andamento da obra, 

decorrente dos fatores acima descritos. Porém um fato territorial rebateu: formou-se a coesão 

dos municípios do norte do território que, surpreendentemente, estão entre os mais atuantes. 

Assim, a partir dessa visão preliminar, pode-se endossar uma proposta de segmentação 

territorial do TRAL a partir da seguinte configuração intermunicipal: 

1 – os municípios do norte do território do Agreste, composto por Estrela de Alagoas, 

Palmeira dos Índios, Igaci, Craíbas, seguido marginalmente por Taquarana e Coité do Nóia. 

2 – municípios da área de influência mais direta de Arapiraca, como Lagoa da Canoa, 

Feira Grande, Limoeiro de Anadia e Girau do Ponciano; além dos municípios de forte 

influência canavieira e já influenciados pela região da zona da mata alagoana: Junqueiro e São 

Sebastião. 

3 – os municípios “marginais” do território, formado por Olho d`Água Grande, Campo 

Grande e Traipu. 

Nesse aspecto, a tese da composição da divisão territorial do próprio TRAL 

transforma o que se está denominando de “anomalia territorial” como maior produto da 

inserção de “fatores de política” no processo de organização e gestão territorial via colegiado, 

violando um dos principais objetivos da constituição dos territórios rurais que seria 

justamente o enfrentamento e o combate a pobreza rural. O que se observa é um conjunto de 

contradições e que são evidenciadas pelas ações territoriais que serão analisadas no capítulo 

seguinte. 
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5  A MATERIALIDADE DAS AÇÕES TERRITORIAIS 

 

 

A partir do trabalho de campo foi possível constatar as ações territorializadas no 

Agreste, possibilitando fazer uma análise conjuntural a partir dos resultados positivos e dos 

problemas que inviabilizaram uma ação mais eficaz.  

Um dos graves problemas encontrados para desenvolver as ações no território são as 

pendências fiscais das prefeituras com o INSS, pois uns dos requisitos para a liberação do 

recurso é a regularidade das contas públicas. Desse modo, a inadimplência de alguns 

municípios inviabilizou a execução de projetos, o que contribuiu para o desânimo de algumas 

entidades envolvidas. “Apesar de que não é só o projeto, é a mobilização, é a articulação para 

uma série de outras ações, mas, infelizmente, acaba se vendo muito a parte do projeto. É mais 

o lado econômico, então o pessoal desanimava e acabava não vindo mais para a reunião.” 

afirmou um representante do colegiado (2009). 

Apesar da regularidade das reuniões e dos recursos a serem discutidos e deliberados, o 

clima no território era de “marasmo”. Há uma espécie de esgotamento do modelo, apesar dos 

projetos em andamento. Desde a sua criação foram implementados vários projetos como a 

reestruturação das casas de farinha, a unidade classificadora de farinha e a unidade de 

beneficiamento de leite. Porém, além da inadimplência, existem outros problemas que 

dificultam o desenvolvimento das ações, como as dificuldades de relacionamento entre os 

próprios membros da sociedade civil organizada, o inchaço no núcleo diretivo contribuindo 

para a lentidão das decisões, e a fluidez das entidades nas reuniões.  

Configura-se contradição na partilha dos recursos disponíveis formando um grupo de 

municípios que atua de forma mais intensiva como Arapiraca, Palmeira dos Índios, Estrela de 

Alagoas e Igaci que dispõem de maior discurso, facilidade de organização e freqüência nas 

reuniões, enquanto que outros não têm grande poder de barganha, evidenciando uma 

marginalização violenta dos municípios do sul, como Traipu, Olho D`Água Grande e Campo 

Grande por falta de organização, discurso e participação.  

Desse modo, pode-se dizer que dentro da dinâmica das entidades territoriais que atuam 

no colegiado, estrutura-se uma classificação interessante e ao mesmo tempo excludente na 

medida em que a questão da participação social não se apresenta tão homogênea. O que tem 

como resultado inevitável a constituição de um mosaico territorial, este definido em termos 
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espaciais, com uma divisão bem nítida dos municípios “dinâmicos” e dos municípios 

“estagnados” das políticas territoriais. 

Se de um lado temos os municípios de Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas e Igaci, 

estes inseridos como municípios do TRAL por “adição”, sendo os mais atuantes dentro do 

território, o que torna surpreendente; por outro lado, temos os municípios que possuem maior 

identidade fisiográfica com o Agreste alagoano, como Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, 

Feira Grande e Girau do Ponciano que contraditoriamente suas atuações dentro do colegiado, 

através das entidades mais representativas são tênues, senão nulas. 

Mais grave ainda relaciona-se com a incapacidade de organização dos municípios 

mais fragilizados, principalmente entre eles. Tem-se uma nítida coesão territorial dos 

municípios através de suas entidades dentro do território, existindo efetivamente identidades 

de demandas, e que substancialmente articulam-se entre as entidades dentro do colegiado 

desses municípios, como as Secretarias Municipais de Agricultura de Palmeira dos Índios, 

Estrela de Alagoas e Igaci, além da intensa participação da Cooperativa dos Produtores de 

Leite de Palmeira dos Índios (CARPIL) e da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de 

Alagoas. Em contraposição estrutura-se uma dissociação orgânica das entidades dos 

municípios da parte meridional do território, onde, em função da atuação fragmentada, suas 

demandas não são colocadas na agenda imediata do território, mesmo que possa estar incluída 

no PTDRS. 

Todo esse processo naturalmente, como já analisado anteriormente, rebate na 

materialização das ações territoriais, isso como produto das discussões e das deliberações das 

instâncias do colegiado. É fundamental essa análise na medida em que regionalmente todo 

esse processo tem grande importância quando essas políticas efetivadas têm como alvo os 

pequenos agricultores da região agrestina alagoana. 

Assim, podemos segmentar como principais ações territoriais do TRAL nos últimos 

quatro anos: 

1 –  a construção da unidade de beneficiamento de leite; 

2 – a construção da unidade de produção da fécula da mandioca e da unidade 

classificadora de farinha; 

3 – a reestruturação das casas de farinha. 

Aparentemente é possível interpretar que concretamente foram poucas obras 

realizadas depois de um longo processo e mesmo assim com sérios problemas de gestão, 
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controle e principalmente fragilidade de capital de giro destas operações. Mas também não se 

pode esquecer que a realidade institucional dos territórios rurais tinha uma longa agenda de 

ação do articulador com o objetivo preliminar de mobilizar, sensibilizar e “convencer” as 

entidades mais representativas e vinculadas ao meio rural do território, da importância de 

participar de uma nova dinâmica em que a questão dos princípios da participação social, do 

caráter da inovação e da governança, compunham como substratos fundamentais na 

constituição das instâncias discursivas e deliberativas. Ao lado também da longa construção 

do PTDRS, da qual é o grande desafio das dezenas dos territórios da cidadania nos dias atuais, 

pois alguns sequer montaram seus planos de atuação quando eram ainda territórios rurais, ou 

formularam suas agendas imediatas ou a montagem de um plano de desenvolvimento 

territorial para médio ou longo prazo. 

O que denota que, para o TRAL, ele operou por uma dinâmica relativamente positiva, 

quando paralelamente a constituição e estruturação da institucionalidade do território, iniciada 

pela CIAT e desembocando no CODETER, estava também pautada na canalização imediata 

dos recursos disponíveis da qual se materializaria na construção dessas ações. Em termos 

gerais, pode-se entender que as ações anteciparam, de certa maneira, as demandas discutidas, 

quando existia relativa organização anterior antes da criação do território. É o caso, por 

exemplo, das casas de farinha, um dos maiores problemas enfrentados pelos pequenos 

agricultores na região do Agreste alagoano. 

A unidade de beneficiamento de leite está sendo construída no município de Arapiraca 

(Fotografias 03 e 04). Porém, a obra foi interrompida pela Prefeitura Municipal até que haja 

algumas definições do colegiado. Efetivamente é o ponto de maior controvérsia no território 

na medida em que a proposta foi aprovada rapidamente, simplesmente em atendimento às 

incursões das entidades representativas da bacia leiteira do território, na qual sequer foi 

estruturado um plano de constituição de uma cadeia produtiva ou de APL do leite. A 

deliberação até a presente data não tem dado resultados concretos e não seria apenas pelos 

motivos acima descritos, mas por uma realidade que transcende a capacidade gerencial e 

operacional do território.  
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     Fotografia 03 – Estrutura Física da Unidade de Leite em Arapiraca-AL 
     Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fotografia 04 – Estrutura Física da Unidade de Leite em Arapiraca-AL 
                 Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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Já a unidade de produção de fécula e a unidade classificadora de farinha foram 

implantadas pelo MDA em parceria com o CONSIAGRE em 28 de outubro de 2005 

(Fotografias 05 e 06). A fecularia (Fotografia 07) foi construída a partir da demanda de fécula 

em uma região tradicionalmente produtora de mandioca e da existência de uma forte demanda 

regional. Como é sabido, a fécula é originada da mandioca e é utilizada para fazer um produto 

mais refinado, a tapioca, que dá origem a bolos, cuscuz, mingau, picolé, sorvete, etc., 

possibilitando a geração de renda para os pequenos agricultores, já que antes da sua 

implantação a produção era irrisória, ocasionando mais um ponto de estrangulamento face ao 

aumento dos custos. Como afirma Oliveira (2004, p. 106) a mandioca era “vendida sem 

nenhuma forma de beneficiamento, deixando de criar empregos e melhorar a vida de milhares 

de famílias [...]”. 

 
 
 
 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fotografia 05 – Fecularia e Unidade Classificadora de Farinha 
    Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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                Fotografia 06 – Fecularia e Unidade Classificadora de Farinha 
                Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fotografia 07 – Unidade de Produção de Fécula em Arapiraca-AL 
                   Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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A unidade classificadora de farinha (Fotografia 08) foi construída com o intuito de 

melhorar a qualidade da farinha de mandioca. A proposta é de que a farinha produzida nas 

unidades comunitárias de beneficiamento seja enviada para a classificação, empacotamento e 

comercialização dando assim um caráter mais homogêneo do produto e maior capacidade de 

competitividade, o que não está ocorrendo em virtude da ociosidade. Atualmente o prédio está 

sendo utilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para armazenamento 

da farinha.  

Em 2006 o coordenador da CIAT ressaltou as dificuldades em escoar a produção 

afirmando que  

90% da produção está indo para o atravessador, o restante é uso interno 
local, não há uma segurança mercadológica, pela falta de organização 
principalmente no processo agroindustrial do lugar, muitos pequenos 
produtores entregam a um grande fazendeiro que entrega ao laticínio. 
Perdem em torno de 20 a 25% de renda. Para ele é só o leite dos filhos, ele 
não faz conta. Só com a organização da cadeia produtiva do leite, consegue 
aumentar a produção de leite na região. E assim é a mandioca, porque 
sabendo onde industrializar e onde vender ele vai produzir melhor. (Apud. 
LOPES; COSTA, 2006). 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fotografia 08 – Unidade classificadora de Farinha em Arapiraca-AL 
                 Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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Desse modo, na questão dessas duas unidades, observam-se nitidamente problemas 

operacionais, pois algumas máquinas ainda não foram instaladas, principalmente na unidade 

classificadora e empacotadora de farinha. Porém, o maior problema estaria na falta de sintonia 

para a constituição da cadeia produtiva da fécula da mandioca no território. Mesmo que em 

alguns meses o fornecimento da matéria-prima seja regular e quem fornece realmente são os 

agricultores familiares da região, o gargalo operacional estaria na ociosidade absoluta durante 

quatro meses por ano, além da necessidade de maior articulação com o segmento fornecedor 

para que tenha matéria-prima em praticamente todos os meses do ano.  

A falta de discussão dentro do colegiado sobre essa questão, bem como a desigual 

correlação de forças internas, decorrente da expressão maior dos representantes do 

CONSIAGRE que integra atores consorciados em participação com o Governo do Estado de 

Alagoas e prefeituras consorciadas, principalmente a Prefeitura Municipal de Arapiraca, tem 

obstado o aprofundamento desse debate, até porque as duas unidades compõem uma estrutura 

moderna e o interesse em gerenciar e tornar uma unidade capitalista dentro de um marco 

empresarial é determinante. O que poderá violar os principais objetivos da constituição dos 

territórios rurais, que, entre eles, estaria na possibilidade real da melhoria da renda e das 

condições de vida dos mais pobres do meio rural brasileiro, utilizando recursos políticos e 

institucionais inovadores. 

Destarte, a questão da unidade classificadora e empacotadora efetivamente não está 

resolvida, face à falta de máquinas dentro do processo de classificação e empacotamento da 

farinha de mandioca, somando-se também a questão da constituição da cadeia da fécula a 

montante e a jusante. A primeira, pela maior articulação com o segmento fornecedor e que 

certamente o colegiado poderia contribuir nesse processo, partindo da iniciativa em 

estabelecer cursos de capacitação para os pequenos agricultores, ou simplesmente proferindo 

palestras de conscientização da importância da cadeia especial da fécula, evidentemente em 

parceria com o próprio CONSIAGRE para que no segmento a montante não houvesse tanta 

instabilidade no fornecimento da matéria-prima. 

A questão central seria a necessidade de escoamento da fécula beneficiada em escala 

industrial. Também um grande problema, mesmo que exista demanda regional, é que há 

necessidade de vender o produto para mercados regionais e nacional (quiçá, internacional!). O 

simples escoamento para a demanda local ou territorial em nada contribuirá na consolidação 

dessa importante unidade beneficiadora, o que demonstra ausência de capacidade empresarial 
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dos gestores em estabelecer parâmetros e metas de uma unidade agroindustrial construída 

com recursos destinados exclusivamente aos agricultores familiares e o gargalo do 

escoamento de sua produção poderia ser facilitado, principalmente na maior integração entre 

as casas de farinha e a unidade beneficiadora da fécula. Concretamente essa realidade ainda 

não foi materializada. 

Mais grave são as “alternativas” para o uso dos espaços ociosos do prédio da unidade 

classificadora e empacotadora. Por falta de utilidade econômica, a unidade esta sendo 

transformada em depósito para estoque de farinha de mandioca através do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) da CONAB na região do Agreste de Alagoas (Fotografia 09). 

De certa forma, o uso do espaço indiretamente traz vantagens na manutenção desses estoques 

reguladores garantidos pelo governo federal, não apenas pelo menor valor de custo de 

estoque, quando simplesmente a unidade beneficiadora da fécula não segue os determinantes 

empresariais ao pé da letra, mas também do papel que empresas públicas como a CONAB 

têm para regular o volátil mercado dos preços de alimentos no Brasil. 

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fotografia 09 – Armazenagem da farinha na unidade classificadora 
                Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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Por outro lado, a CONAB como empresa reguladora de estoques agrícolas, é 

implantada no estado de Alagoas para ampliar as áreas de atuação de alguns programas 

atrelados à agricultura familiar.  Juntamente com o PAA, a CONAB surge com o objetivo de 

resolver o problema do estrangulamento da produção, ajudando no escoamento do excedente, 

na qual a compra é realizada diretamente com o agricultor que leva seu produto. O PAA é 

uma das ações do Fome Zero, na qual os alimentos adquiridos pelo Programa são destinados 

às pessoas em situação de insegurança alimentar, atendidas por programas sociais.  

Em relação aos problemas ambientais, estes também estão presentes na unidade de 

fécula em virtude do armazenamento do resíduo da massa da mandioca (manipueira) que por 

ser ácida, contamina o lençol freático (Fotografia 10). 

 
 
 
 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fotografia 10 – Resíduo da massa da mandioca (manipueira) 
                 Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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No que se refere ao atendimento da demanda das casas de farinha, no território foram 

reestruturadas 26 casas. Todas receberam máquinas mais avançadas (Fotografia 11) 

viabilizando aumentar a produtividade, já que os pequenos agricultores não dispunham de 

recursos para adquirir o equipamento. Alguns critérios foram estabelecidos para a 

reestruturação dessas casas, como serem comunitárias e estarem em operação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fotografia 11 – Casa de Farinha do Sítio Taboquinha em Arapiraca-AL 
                Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

 

Porém, observa-se que problemas foram encontrados para a efetivação da ação do 

programa de desenvolvimento rural. Nos períodos da entressafra e principalmente no período 

mais seco as casas de farinha praticamente não funcionam, pois a maioria dos agricultores 

familiares não dispõe de irrigação, o que implica na falta de mandioca durante os meses de 

verão rigoroso, agravando assim a situação do pequeno agricultor, sobretudo daquele que não 

cultiva outro produto comercial mais resistente à escassez de chuva. Na discussão do 

colegiado foi proposta a possibilidade da circulação de carros de abastecimento de água nos 

povoados, mas ainda não foi elaborado nenhum projeto referente a esse problema que afeta as 
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casas de farinha. Portanto, partindo do pressuposto que a falta de água é um velho obstáculo 

conhecido dos nordestinos, esse projeto é primordial para contribuir com o êxito da política 

territorial que só se materializa nos moldes traçados se houver uma reestruturação não apenas 

logística, mas de articulação dos elementos que formam a pequena cadeia produtiva até o 

beneficiamento nas casas de farinha. 

Outro problema observado relaciona-se com o impacto ambiental ocasionado nas 

proximidades das casas de farinha. O desagradável cheiro do resíduo da massa de mandioca 

(manipueira) é um fator de reclamação entre os moradores em virtude de não dispor de um 

local adequado para armazenamento e pela ausência de animais que poderiam consumir esses 

resíduos. Surpreendentemente, esse é um dos dilemas que sequer foi discutido no território. 

Outra questão que entravou as atividades foi a baixa organização. De fato há um 

trabalho de sensibilização junto aos pequenos agricultores por parte do colegiado quanto ao 

“agir coletivamente”, mas ainda é de pouco alcance prático, porque culturalmente esses 

pequenos agricultores não estão habituados ao trabalho coletivo, necessitando, portanto, da 

intensificação do trabalho de coesão social e de ajuda mútua vislumbrando um único objetivo: 

que haja mudança no mundo rural. Sobre isso um representante da secretaria de agricultura 

afirmou: “Nós só podemos agregar valor se tivermos consciência de que estamos organizados 

em nível de município e enquanto produtores.” (2009). Porém, infelizmente existe forte 

dificuldade na compreensão de que a unidade de farinha comunitária é comum a todos que 

queiram nela trabalhar ou através dela obter renda. E nesse aspecto é preciso que haja recurso 

para mantê-la. A casa de farinha comunitária do Povoado Maracujá é um bom exemplo disso. 

Localizada no município de São Sebastião-AL (Fotografia 12), o estabelecimento é uma 

referência por comercializar uma farinha de melhor qualidade, mas também apresenta 

problemas de funcionamento, pois além dos agricultores sofrerem com a escassez de água, a 

frágil organização dificulta ainda mais o andamento das atividades. Com a instalação do 

maquinário houve aumento da produtividade. No entanto, o tempo estipulado de 12 horas 

para cada família trabalhar não foi suficiente em virtude da existência de muitas famílias de 

pequenos agricultores, o que denota que na localidade deveria haver outra unidade para 

beneficiamento da mandioca. Posteriormente algumas famílias construíram outras casas de 

farinha, reduzindo assim o número de pessoas no estabelecimento comunitário. Atualmente 

apenas quatro famílias permanecem trabalhando, às quais, além de produzirem farinha com a 

própria matéria-prima, produzem também a partir da mandioca de terceiros que lá deixam 
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para ser processada. Nesse aspecto, problemas estruturais do funcionamento das casas de 

farinha ainda permanecem, sendo que o indicador do baixo nível organizativo é um dos 

principais dilemas, em que o próprio colegiado poderia capturar a demanda, através da 

realização de cursos de capacitação e da importância da atividade coletiva nas casas de 

farinha. 

 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fotografia 12 – Casa de Farinha do Povoado Maracujá no município de  
                São Sebastião-AL. Fonte: Trabalho de campo, 2009. 

 

 

Portanto, houve um aumento na produtividade em virtude desses investimentos, mas 

diminuiu o número de famílias participantes, implicando assim em menos recursos para 

custos como a energia elétrica, água e manutenção dos equipamentos. Há novos projetos para 

mais investimentos nas casas de farinha, o que propiciará mais qualidade ao produto, mas se 

esses problemas não forem resolvidos o retorno desse investimento será muito lento, basta 

observar que alguns estabelecimentos estão arrendados. 

A pluriatividade, esta praticada fora da unidade familiar, também é comum entre os 

agricultores do território justamente pela permanência de vários problemas no campo, 

principalmente nos períodos de estiagem, fazendo com que muitos membros da família 
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busquem trabalho nas áreas urbanas ou em outro estabelecimento agrícola. Quanto à proposta 

de atividades não relacionadas à agricultura, nada foi concretizado no TRAL. Na linha da 

pluriatividade foi discutida a implementação do artesanato para geração de renda e ocupação, 

mas não foi concretizada, o que torna dilema no território, pois atividades não agrícolas 

podem ser também desenvolvidas via plano de trabalho do CODETER. 

 Mesmo com as iniciativas dos programas territoriais ainda é visível o quanto estão 

distantes os resultados satisfatórios. Problemas de infraestrutura, principalmente quanto às 

estradas que dificulta o escoamento da produção; a falta de água, sobretudo nos períodos de 

estiagem; problemas ambientais em virtude da ausência de um adequado armazenamento do 

resíduo da massa de mandioca; e problemas de organização social dos pequenos agricultores, 

são os novos desafios do território e que certamente poderão ser sanados. A grande questão, 

entretanto, estaria nos impasses e contradições observadas no território. 

 

5.1  Principais Questões e Pontos Desenvolvidos 

 

Uma das questões centrais é entender inicialmente a realidade dos territórios rurais 

como política pública e da estruturação configurada entre as instâncias deliberativas, como a 

plenária e o núcleo diretivo e as ações propriamente ditas. Excluem-se na abordagem os 

regramentos burocráticos de liberação dos recursos, quando isso é atribuição das instituições 

bancárias oficiais como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste.  

A intenção é relacionar essa dinâmica levando em consideração das decisões coletivas 

e seu rebatimento no território como produto dessas decisões o que tem gerado controvérsias, 

e principalmente impasses face à disputa interna entre os atores representativos mais 

influentes e do processo de marginalização daqueles municípios onde praticamente não existe 

representação no colegiado. 

Em termos gerais, o principal ponto abordado leva em consideração dois elementos 

centrais: a dinâmica interna realizada por estes atores representantes das entidades ligadas ao 

meio rural e de maior visibilidade no TR do Agreste de Alagoas, em que seu processo é 

bastante desigual do ponto de vista da atuação; e segundo, dos impasses observados com o 

processo de cumprimento real destas ações, o que tem gerado contradições face à criação de 

novos problemas agregados a aparente resolução de demanda discutida na instância coletiva. 

 



120 
 

  

5.1.1  Impasses e contradições 

 

É válido lembrar que a constituição do TR do Agreste de Alagoas foi institucional e, 

portanto, não houve previamente qualquer processo de discussão, levando em consideração 

apenas a determinação estatal para sua criação, mas que, de certa forma acompanhou alguns 

critérios que lhe deu “homogeneidade” como a geografia, a história, a cultura e 

principalmente o domínio da pequena agricultura familiar. Mas determinantemente a natureza 

institucional e política é quem lhe deu constituição. 

Por outro lado, a experiência do CONSIAGRE contribuiu de maneira decisiva na 

constituição do Colegiado, juntamente com as cooperativas, associações e federações de 

associações, além dos sindicatos de trabalhadores rurais do território. Nesse processo, a 

participação do MST foi inexpressiva. 

Desse lado, o mais interessante foi o processo de constituição final, onde inicialmente 

eram 13 municípios e somente três não se “encaixavam” – Palmeira dos Índios, Estrela de 

Alagoas e Traipu. Os dois primeiros em função de estarem em uma área de domínio da 

pecuária leiteira e o último de ser um município ribeirinho, às margens do Rio São Francisco. 

Em função de elementos de natureza política, e da pressão de agentes políticos 

representativos, principalmente de Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas, os três foram 

inseridos por “adição” (FAVARETTO, 2006b) não havendo qualquer justificativa plausível 

na qual o critério era a forte potencialidade da atividade da mandiocultura na região. Essa 

anomalia da constituição territorial, entretanto, não descaracteriza ou torna impossível a 

materialização do colegiado, mas opera como um dos maiores obstáculos do ponto de vista da 

coesão dos atores sociais, membros do colegiado. 

No que se refere às principais entidades que participam do núcleo diretivo e de sua 

origem municipal, destacam-se as que estão colocadas no quadro 02: 
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Quadro 02 
Entidades que integram o TR do Agreste de Alagoas desde sua constituição/municípios 

2006 
 

 
Entidades 

 

 
Município do Território 

Sec. de Agricultura de Junqueiro Junqueiro 
Sindicato dos Trab. Rurais – Lagoa da 

Canoa 
Lagoa da Canoa 

FACOL Limoeiro de Anadia 
AAGRA – Associação dos produtores 

da agricultura orgânica 
Igaci 

CARPIL – Cooperativa dos produtores 
de leite de Palmeira dos Índios 

Palmeira dos Índios 

CONSIAGRE Arapiraca 
Sindicato dos Trab. Rurais - Craíbas Craíbas 

Sec. da Agricultura de Arapiraca Arapiraca 
Sec. da Educação – Estrela de Alagoas Estrela de Alagoas 

APL da Mandioca do Agreste Arapiraca 
CMDRS Arapiraca 

Sec. de Agricultura de Igaci Igaci 
Sec. de Agricultura de Lagoa da Canoa Lagoa da Canoa 

MPA – Movimento dos Pequenos 
Agricultores 

Igaci 

MPA – Mulheres Camponesas Arapiraca 
     Fonte: Trabalho de campo, 2009. 
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Uma leitura imediata da composição do colegiado no quadro percebe-se o domínio de 

alguns municípios sobre os demais pelo número de entidades representativas no colegiado, o 

que denota o domínio e captura do núcleo diretivo e que repercutem nas decisões da plenária. 

Daí a tese da “territorialização” dos TRs em função da maior representatividade e 

concomitantemente da melhor capacidade de inovação das entidades mais organizadas. O que 

segmenta o colegiado entre os “mais dinâmicos” e os “assistentes”, em que simplesmente 

votam em projetos na qual seus municípios não são contemplados. 

É evidente que um estudo de caso para a análise interna dos elementos que constituem 

e operacionalizam as instâncias e deliberações nos TRs não é suficiente para entender as 

questões esperadas a partir das problematizações estabelecidas antes da realização da 

pesquisa. Além disso, atualmente constituem mais de uma centena de Territórios da 

Cidadania (agora de forma mais ampliada) distribuídos em todo “território nacional”, sendo a 

maior parte desses arranjos concentrados nas regiões Norte e Nordeste, até pela natureza da 

proposta institucional em criar essas figuras nas regiões onde os problemas econômicos e 

sociais são mais acentuados. 

Entretanto, o estudo em tela insere alguns elementos que diferenciam dos demais, na 

medida em que alguns TRs (e agora TC) praticamente são inoperantes, ineficientes ou sequer 

estão funcionando, existindo apenas formalmente. 

O território do Agreste tem suas especificidades e que pode ser observada inicialmente 

pela pré-existência de relativa organização dos atores mais mobilizados, face não apenas pela 

organicidade e articulação dessas entidades, mas também pela presença do Estado, através do 

Governo do Estado de Alagoas, que, desde 1997 havia um interesse de constituição de um 

consórcio intermunicipal para a construção de uma unidade processadora de mandioca na 

região, como situa Lopes e Costa (2006, p. 03) em estudo sobre o TR do Agreste de Alagoas 

do papel desse consórcio: 

 

Esse território possui uma particularidade que é a intervenção direta de 
agentes públicos no processo de discussão e constituição do mesmo, a partir 
da experiência pretérita do Consórcio Intermunicipal de Produção, 
Industrialização e Comercialização da Agricultura Familiar – CONSIAGRE, 
de implantação de uma fecularia de mandioca, com recursos do governo 
federal e contrapartida do governo estadual e das prefeituras dos municípios 
participantes do Consórcio, visando atender os pequenos agricultores da 
região. 
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Agregam-se também as vantagens das condições naturais e da organização do espaço 

agrário, onde, no Agreste alagoano existe um domínio da pequena propriedade, como nas 

palavras do próprio articulador do território: “podemos dizer que no Agreste de Alagoas 

existiu uma reforma agrária natural”.  

Assim, estariam fincadas as bases para a recepção da proposta dos territórios, o que 

infelizmente não foi encontrado nos demais territórios criados no estado de Alagoas. 

Largamente se poderia inferir que a experiência desenvolvida (e ainda em desenvolvimento) 

no Agreste foi singular e que, em termos institucionais não houve grandes problemas em sua 

constituição e implantação, como se observa no item anterior. 

Pelo observado, face às facilidades, é evidente que a operacionalização seria mais 

efetiva sobre o território. A estruturação da plenária, núcleo diretivo e núcleo técnico e a 

predisposição de alguns atores sociais com bom nível de formação política e educacional, 

contribuíram para que houvesse uma regularidade no processo de discussão e que se 

coadunaria com a plena legitimidade e naturalmente com a representatividade dessas 

entidades dentro do colegiado. 

Daí a realização das oficinas de sensibilização e do debate para a construção do 

PTDRS e que seria oferecida ainda em meados de 2006 e que ainda continua em execução. 

Destarte, em termos de formalidade das instâncias do território estariam plenamente 

constituídas desde a formação da CIAT e posteriormente do CODETER. Entretanto, do ponto 

de vista de atender os princípios democráticos e de certa forma da inserção de uma proposta 

de inovação dentro da lógica do desenvolvimento territorial, a questão é outra. Desse lado, os 

interesses desses atores sociais são dispares e em alguns momentos de relativa disputa interna 

no processo de compartilhamento dos recursos. Assim, efetiva-se o que Abramovay denomina 

de “empoderamento” de ações que subordinam os segmentos mais fragilizados do território. 

Na ótica da realização dos objetos construídos e de sua concatenação com as ações 

territoriais realizadas durante todo esse período, percebem-se algumas contradições daquilo 

estabelecido entre o esperado, planejado e o efetivamente materializado. Daí o que se está 

denominando espacialmente de objetos construídos a partir das ações deliberadas no 

colegiado do território. 

Nesse aspecto, dos objetos construídos a partir das deliberações, um dos que 

apresentaram maior pulverização territorial, ou seja, que tiveram maior volume de obras em 

vários municípios foram as reestruturações das casas de farinha e que somaram nos últimos 
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anos aproximadamente três dezenas de unidades trabalhadas. É evidente que essa demanda 

seria remanescente de um dos maiores gargalos da mandiocultura na região do Agreste 

alagoano. A perpetuação de modelos tradicionais de operacionalização das casas de farinha, 

com uso de equipamento artesanal no processo de produção, resultava na perda da matéria-

prima durante o processo, menor produtividade e principalmente na diminuição da qualidade 

da farinha.  

A inserção de máquinas mais modernas no beneficiamento da mandioca contribuiu 

para que esses problemas fossem sanados. Entretanto, algumas questões merecem ser 

analisadas na medida em que impasses e contradições foram observados. 

A primeira se refere à concentração dessas reestruturações no município de Arapiraca, 

o que gerou reação de outros representantes-membros do colegiado e que não auferiram essas 

vantagens. Mesmo que essa ação tenha sido realizada em praticamente todos os municípios do 

território, Arapiraca auferiu maiores vantagens sobre os demais, naturalmente em decorrência 

do poder de influência dos representantes do CONSIAGRE e da Secretaria de Agricultura do 

município. Municípios localizados na porção meridional do território como Feira Grande, 

Olho d´Água Grande, Girau do Ponciano e Traipu não tiveram êxito na questão  da proposta 

das casas de farinha, não apenas pela falta de representantes dentro do colegiado, mas 

principalmente pelo menor poder de representatividade na instância deliberativa ( plenária).  

Interessante é que as discussões mais acirradas deram-se entre os representantes das 

entidades dos dois municípios mais importantes do território – Arapiraca e Palmeira dos 

Índios – onde efetivamente lotearam os melhores projetos de mudança do modelo tradicional 

de construção das casas de farinha. Entretanto, o impasse estaria na forma de gestão dessas 

unidades e que teria que ser realizada dentro de um modelo de gestão comunitária, 

particularmente no que se refere ao destino dos resíduos gerados com o beneficiamento e que 

efetivamente até agora não foi resolvido. 

Mesmo que a experiência da gestão comunitária das casas de farinha fosse uma 

realidade construída anteriormente, a mudança por um modelo moderno de produção criou 

um interesse maior dos agricultores no uso mais intensivo desses equipamentos e ao mesmo 

tempo na criação de mais dois problemas: a escassez no fornecimento da lenha como matéria-

prima, com acentuado aumento nos custos de produção, e o estrangulamento na 

distribuição/circulação do produto. Ou seja, ao lado da questão da poluição dos resíduos da 

mandioca (manipueira), ainda não resolvidos, mesmo que alertados em algumas discussões no 
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colegiado, a lenha é o grande desafio para a sobrevivência das casas de farinha, além da 

questão da venda desses produtos, em que a figura do atacadista/atravessador permanece 

intocada. 

O que denota impasses que geraram contradições nessas ações de natureza territorial e 

que se pode denominar de horizontalidades territoriais que funcionam dentro de uma lógica 

imediata, sem qualquer avaliação de seus desdobramentos sócio-espaciais. A simples 

mudança no padrão técnico no núcleo da produção efetivamente não melhorou às condições 

de vida dos principais protagonistas, o que faltou visibilidade das conseqüências de todo esse 

processo. A contradição construída deu-se em função do imediatismo das ações, que, mesmo 

que tenha realizado dentro de uma lógica espacial heterogênea e desigual, ainda assim, a 

decisão da ação rebateria na montagem de um objeto artificial – as casas de farinha – com 

problemas ainda a serem resolvidos e necessitando de novas ações territoriais ulteriores. Pelos 

termos, o que sinaliza são os novos desafios a serem superados, decorrente de suas próprias 

ações e que foram efetivados dentro de uma discussão coletiva. 

No mesmo sentido, se refere à questão da construção da unidade de beneficiamento de 

leite, talvez o maior impasse do TR do Agreste de Alagoas. Demanda defendida pelos 

representantes da porção setentrional do TR, composto pelos municípios de Palmeira dos 

Índios, Estrela de Alagoas e Igaci, e que se tornaria uma das primeiras demandas do colegiado 

e que infelizmente se arrasta por mais de quatro anos sem que houvesse materialidade da 

proposta. Já foram gastos mais de um milhão de reais e apenas as paredes da unidade foram 

montadas. O que evidencia grande contradição, justificada pelos representantes das entidades 

desses municípios de que existia “potencialidade no território” em fornecer mais de “quatro 

mil litros de leite por dia” para o processo de beneficiamento, e que não se deu na realidade. 

Motivações de natureza política e da arrogância de alguns atores sociais levaram a situação de 

impasse dessa ação. 

Finalmente, pode-se agregar o maior êxito no território, que seria a construção da 

unidade de fecularia e da unidade classificadora e empacotadora da farinha de mandioca. 

Obra de médio porte, com investimentos de mais de dois milhões de reais, com vários prédios 

construídos, sendo localizada também em Arapiraca sob a administração do CONSIAGRE. 

Apesar desses elementos favoráveis, a grande questão estaria na ociosidade dessa unidade 

agroindustrial na medida em que o fornecimento da matéria-prima não é regular e a 

capacidade de fornecimento é difícil de ser alcançado, podendo ser resolvido por uma política 
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de gestão mais efetiva, face à unidade operar apenas durante oito meses por ano, o que está 

gerando problemas do ponto de vista do aumento dos custos operacionais, ainda com reduzida 

vantagem financeira ao pequeno fornecedor da matéria-prima. 

Assim, o estudo em tela é uma tentativa de entender os desdobramentos criados com a 

funcionalidade dos TRs, na qual a lógica da maior representatividade e com ela da 

representação de um conjunto de municípios onde estas entidades estão localizadas é que dá 

força na distribuição das obras realizadas, favorecendo alguns municípios em detrimento da 

maioria do território. Daí a análise do processo de territorialização evidenciadas por estas 

ações, que, partindo de uma decisão coletiva, infelizmente está reforçando os municípios 

economicamente mais fortes do território, como é o caso de Arapiraca e Palmeira dos Índios. 

É evidente que esse processo ainda é inicial, até por apresentar maior complexidade com os 

territórios da cidadania, mas a realidade atual já aponta a sua tendência. 

 

5.2  Territórios da Cidadania: uma Ampliação da Política Territorial 

 

 Atualmente os seis territórios rurais do estado de Alagoas estão incluídos no programa 

Territórios da Cidadania: o Agreste, Sertão e o Litoral Norte, inseridos em 2008, e a Bacia 

Leiteira, Médio Sertão e a Mata Alagoana, inseridos em 2009, passando a beneficiar 60% dos 

municípios de Alagoas.  

Com 4.579,40 Km², o Território da Cidadania do Agreste alagoano é formado pelos 

mesmos municípios que fizeram parte do Território Rural: Arapiraca, Campo Grande, Coité 

do Nóia, Craíbas, Estrela de Alagoas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, 

Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho d’Água Grande, Palmeira dos Índios, São 

Sebastião, Taquarana e Traipu. Dispondo de  555.835 habitantes e com IDH na média de 

0,57, o território é formado por uma população rural de 262.138 (48,16%), sendo 49.279 

agricultores familiares, 948 famílias assentadas, 226 pescadores, cinco comunidades 

quilombolas e seis terras indígenas.  Dentre as cadeias produtivas escolhidas em 2008 estão a 

mandioca, a pecuária de leite, horticultura, psicultura, artesanato e o reflorestamento. Para 

2009 já foram instituídas as câmaras temáticas da mandioca, leite, horticultura, pinha e 

Educação. A pretensão é de criar também as câmaras da saúde, infraestrutura e do crédito. As 

câmaras têm o objetivo de ampliar a discussão das demandas emergentes do território, bem 

como fortalecer as demandas consolidadas ou em consolidação, como é o caso da mandioca. 
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Implantados inicialmente no ano de 2008, os Territórios da Cidadania agrupam 

políticas públicas que visam o desenvolvimento socioeconômico sustentável reunindo várias 

ações do poder público visando o enfrentamento da pobreza rural.   

Segundo a SDT/MDA (2008), 
 
 

O conjunto de ações integradas de 22 ministérios incide nas regiões de 
menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e reduzido dinamismo 
econômico. [...] o Programa Territórios da Cidadania tem como objetivo 
central a superação da pobreza e geração de trabalho e renda no meio rural 
por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Essa 
estratégia de desenvolvimento territorial sustentável tem como objetivos 
específicos a inclusão produtiva das populações pobres dos territórios, o 
planejamento e integração de políticas públicas, a ampliação da participação 
social e a busca da universalização de programas básicos de cidadania.  
 
 

Dos 164 TRs existentes no Brasil, 120 estão inseridos no programa Territórios da 

Cidadania (Tabela 13), sendo 56 na região Nordeste, 27 no Norte, 15 no Sudeste, 12 no 

Centro-Oeste e 10 na região Sul. Por disporem dos menores indicadores de desenvolvimento 

social do Brasil, os TRs do Norte e do Nordeste foram os mais contemplados com o programa 

Territórios da Cidadania, com inclusão, respectivamente, de 84% e 83,5% dos territórios 

delimitados a partir de 2003 com a implantação da política dos Territórios Rurais. 

 

Tabela 13 
Brasil 

Aspectos Gerais dos Territórios da Cidadania  
2009 

 
Variável  Brasil  Território % 

Número de Territórios 120 - -
Municípios 5565 1852 33,28
Área 8.626.768,60 4.527.695,40 52,48
População 169.799.170 39.647.444 23,35
População Rural 31.843.871 13.807.894 43,36
Agricultores Familiares 4.139.357 1.905.814 46,04
Famílias Assentadas 785.300 525.125 66,87
Demanda Social (*) 5.142.454 2.548.466 49,56
Bolsa Família 11.047.139 4.048.303 36,65
Quilombolas 1.219 810 66,45
Terras Indígenas 612 317 51,80
Pescadores 390.676 210.502 53,88

         (*) Demanda Social: Igual a soma das variáveis Famílias Acampadas, Famílias Assentadas  
       e Agricultores Familiares. Fonte: Portal SDT/MDA, 2009. Elaborada por Leide Santos. 
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Segundo a SDT/MDA (2008), “Um território rural se define por sua identidade 

social”, por isso a inserção dos municípios foram estabelecidos os seguintes critérios: 

conjunto de municípios com até 50 mil habitantes; densidade populacional menor que 80 

habitantes/Km²; organizados em territórios rurais de identidade; integrados com os 

Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD), do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) e/ou Mesorregiões, do Ministério da Integração Nacional 

(MI).  

Visando o desenvolvimento socioeconômico e rural a ação envolve os seguintes 

ministérios: Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Casa Civil; Cidades; Ciência e 

Tecnologia; Comunicações; Cultura; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; Educação; Fazenda; Integração Nacional; Justiça; Meio Ambiente; Minas e 

Energia; Planejamento, Orçamento e Gestão; Saúde; Trabalho e Emprego; Secretaria Especial 

de Aquicultura e Pesca; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Secretaria Geral da Presidência da 

República; e Secretaria de Relações Institucionais. 

Para identificação de quais TRs seriam o foco da atuação do Programa Territórios da 

Cidadania, foram definidos os seguintes critérios técnicos: menor IDH; maior concentração de 

agricultores familiares e assentamentos da Reforma Agrária; maior número de beneficiários 

do Programa Bolsa Família; maior concentração de populações quilombolas e indígenas; 

maior número de municípios com baixo dinamismo econômico; maior organização social 

(capital social). A partir desses critérios técnicos e institucionais, foram implantados 

primeiramente 60 territórios no ano de 2008, e no ano de 2009 mais 60 territórios, 

constituindo portanto, 120 Territórios da Cidadania englobando todos os Estados e o Distrito 

Federal, com investimentos previstos da ordem de 23,5 bilhões. Para o ano de 2009, as ações 

integradas serão desenvolvidas pelos ministérios do Governo federal, em parceria com 

estados, municípios e a sociedade civil mais organizada. 

No ano de 2008 o Governo Federal investiu R$ 282,2 milhões no território do Agreste 

alagoano. Para 2009 estão previstas 58 ações territoriais com recurso já definido de R$ 351,4 

milhões para apoiar as atividades produtivas, de cidadania e desenvolvimento social e 

infraestrutura, ampliando a assistência técnica aos agricultores, assentados de reforma agrária, 

pescadores e populações tradicionais, além de programas como o Pronaf, Luz para Todos, 

Bolsa Família, Saúde da Família, Farmácia Popular e Brasil Alfabetizado. Face a integração 
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territorial dessas políticas, em que a questão da infraestrutura é a demanda mais emergente do 

TC, o rercurso disponibilizado para o território hoje é muito maior que o investimento do 

Programa de Apoio à Infraestrutura dos Territórios Rurais (PROINF), repassado ao território 

rural do Agreste no período de 2003 a 2007 como se observa na tabela 14.  

 

Tabela 14 
Estado de Alagoas 

Investimento PROINF nos Territórios Rurais 
2003-2007 

 
Período 

2003 a 2006 2007 
Total  

Território 
Valor (em R$) Valor (em R$) Valor (em R$) 

Da Bacia Leiteira 275.348,00 61.091,20 336.439,20
Do Agreste 863.206,00 77.095,20 940.301,20
Do Alto Sertão 113.848,00 455.389,20 569.237,20
Do Litoral Norte 159.480,00 192.380,50 351.860,50
Do Médio Sertão 923.266,00 137.689,20 1.060.955,20
Mata Alagoana (*) 0,00 236.431,20 236.431,20
Sub Total 2.335.148,00 1.160.076,50 3.495.224,50

        (*) Território implantado em novembro de 2006. 

        Fonte: SDT/MDA, Caderno do Estado/Alagoas, 2007. 
        Elaborada por Leide Santos. 

 

 

Ainda exemplificando os dados da tabela 14, os recursos eram repassados mediante 

apresentação e aprovação de projetos através do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF-infraestrutura) para a execução de serviços, tendo como 

convênios a Caixa econômica Federal e o Banco do Nordeste do Brasil. O TR Mata Alagoana 

não recebeu recurso no período de 2003 a 2006 por ter sido implantando em novembro de 

2006, recebendo 236.431,20 em 2007 mediante a apresentação e aprovação de cinco projetos. 

Do Médio Sertão foi o que apresentou maior número de projetos totalizando dez, seguido Da 

Bacia Leiteira com nove, e do Agreste com oito projetos. Dos R$ 3.495.224,50, os territórios 

que receberam mais recursos foram, respectivamente, o Do Médio Sertão, com um pouco 

mais de um milhão, Do Agreste com uma média de 940 mil e Do Alto Sertão com 569 mil 

(Gráfico 03). Com o TC, os recursos poderão ser discutidos no âmbito do colegiado, 

integrando ainda mais a política territorial. 
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Gráfico 03 
Estado de Alagoas 

Territórios Rurais que Receberam mais Investimento do PROINF 
2003-2007 
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                       Fonte: SDT/MDA, Caderno do Estado/Alagoas, 2007. 
                       Elaborada por Leide Santos. 

 

 

Assim, o modelo do TR praticamente já foi incorporado ao TC. A primeira 

experiência desse território começou em 2008.  As ações no TR se davam de cima para baixo, 

porque eram verbas carimbadas. Daí um dos motivos do “marasmo” operacional. Porém, a 

partir da ampliação dos recursos com a criação dos TCs o objetivo é dar maior dinamismo. 

Entretanto o desafio se dá a partir do ano de 2009 na medida em que o volume de recursos é 

muito maior e a quantidade de entidades representativas também, principalmente das 

entidades que antes não integravam o TRAL. O colegiado pode ser um mentor das ações 

integradas de 22 ministérios, mas há uma diluição do poder a partir da inserção de pessoas 

inexperientes. Ao mesmo tempo há um questionamento quanto à competência legal desse 

colegiado em desenvolver ações integradas na medida em que há um conflito entre as 

entidades, na qual muitas dessas demandas não são voltadas exclusivamente para o 

desenvolvimento rural. 



131 
 

  

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os problemas do meio rural ainda persistem no Brasil em virtude principalmente da 

grande concentração de terra e, conseqüentemente, da baixa renda, o que leva a tomada de 

medidas institucionais que, apesar de algumas não passarem de compensatórias, viabilizam 

pequenos avanços no campo, mesmo que não tenham como política central a questão da 

reforma agrária.  

Há uma urgência em se romper as estruturas cristalizadas no país, o que só é possível 

através de uma mudança de postura governamental e da inserção civil mais organizada. 

Almejar crescimento econômico enquanto uma grande parcela da população não tem acesso a 

produtos básicos, é ir na “contramão” do desenvolvimento. Este só será alcançado a partir de 

políticas integradas de desenvolvimento social e sustentável. Além disso, a educação no seu 

sentido mais amplo é um fator que deve entrar nas discussões dos problemas sociais, sejam 

estes no campo ou na cidade.  

É sabido que em uma sociedade capitalista impera a competitividade e a busca 

incessante pelo lucro, na qual legitima os dominadores e os dominados. Entretanto, além do 

conhecimento talvez seja possível repensar as animosidades humanas a partir de princípios 

morais. Não é coerente cobrar boas atitudes de parlamentares e governantes quando nem 

mesmo, muitas vezes, os indivíduos as possuem, pois eles fazem parte da sociedade e agem 

como boa parte desta. Não se trata aqui de justificar as aberrações no meio político, mas de 

propiciar uma reflexão sobre a ação humana, pois não se pode desvincular os princípios do 

cidadão em virtude da sua condição profissional, neste caso, um “representante” do povo.  

De fato, a ciência avança proporcionando descobertas inimagináveis e a tecnologia, 

fruto e a serviço da ciência, propiciando maior praticidade e maior produtividade. Porém, 

como vamos construir um país ou um “mundo” mais justo se cada indivíduo, a sociedade e o 

Estado não fazem o seu papel? Daí a importância da iniciativa governamental de se instituir 

um novo modelo de política – os Territórios Rurais (2003) e os Territórios da Cidadania 

(2008) - atrelando Estado e sociedade numa ação conjunta rumo à melhoria de vida através 

dos princípios da descentralização das decisões e da participação social. 

O rural longe de ser um lugar de atraso, fornecedor de produtos agropecuários e de 

mão-de-obra barata, é um espaço de cultura, de biodiversidade, de pessoas que precisam de 
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cidadania, de vida digna para além da condição produtor/consumidor. Evidentemente que o 

campo pode e deve ser mais bem aproveitado para propiciar qualidade de vida, mas o que 

falta são ações concretas que viabilizem um rural dinâmico, dotado de infraestrutura e com 

menor concentração fundiária, apesar das políticas territoriais já apresentarem alguns 

resultados positivos. Porém, se o país precisa de políticas públicas para amenizar as 

disparidades gritantes entre classes, objetivando deslanchar de fato no desenvolvimento, que 

essas sejam planejadas para tal finalidade e não apenas elaboradas sem integração com os 

vários setores responsáveis pela formação de uma verdadeira “civilização”. Esta somente 

existirá a partir da articulação entre fatores socioeconômicos, éticos, científicos, políticos, 

culturais, religiosos, cognitivos..., não existindo, portanto, em nenhum lugar do mundo em sua 

totalidade, pois apesar de constante, o trabalhador caminha a passos lentos no fortalecimento 

das formas organizativas, enquanto que o conhecimento e a tecnologia avançam rapidamente. 

Assim, a busca por mudanças do que está posto deve ser constante, pois é sabido que 

os desafios ainda são muitos, principalmente quando o obstáculo muitas vezes é realizado 

pelo Estado, com algumas políticas e ordenamentos jurídicos que não contribuem para reduzir 

os problemas sociais, que ao contrário, reforçam o contexto vigente com o intuito de 

privilegiar os mais poderosos. As políticas compensatórias de caráter imediatista não ajudam 

a “saber-fazer”, não consistindo, portanto, em um projeto de futuro. Porém, uma releitura da 

ação estatal pode ser feita a partir do novo caminho traçado através das políticas territoriais 

iniciadas em 2003, sendo válido ressaltar que o enfoque desta pesquisa são os Territórios 

Rurais, constituindo uma análise preliminar de uma política que está em andamento com uma 

nova configuração a partir dos Territórios da Cidadania, ou seja, ainda há elementos para 

serem estudados. 

Apesar dos avanços obtidos com a criação do TRAL, alguns problemas persistiram em 

virtude de vários fatores, como a inoperância do núcleo técnico, a ineficácia e adensamento 

do núcleo diretivo, e as disputas entre as entidades que atualmente fazem parte da política dos 

TCs em uma forma muito mais ampla de participação. 

Os recursos que até 2005 eram limitados foram ampliados. Porém, continuaram as 

divergências de visão quanto à definição da cadeia do leite. Muitos alegam que a pecuária tem 

pouca abrangência no território e que a mesma não constitui uma atividade típica das 

pequenas propriedades. Outro ponto de divergência é em relação à construção da unidade de 
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beneficiamento de leite que está sendo realizada em Arapiraca e não em Palmeira dos Índios 

que é o maior produtor de leite do território do Agreste, sendo uma anomalia territorial. 

Existem problemas também quanto à regularidade dos participantes nas reuniões 

periódicas e plenárias, dificultando assim o desenvolvimento efetivo das ações. No território 

pairava um desânimo decorrente dos impasses e contradições produzidas durante todo esse 

período. Muitos atores representantes de entidades freqüentaram as reuniões, apresentaram 

propostas, elaboraram projetos, mas alguns não foram aprovados pelo governo porque o 

município estava inadimplente com o INSS.  

As prefeituras que tem contrapartida para o desenvolvimento das ações, maior 

organização e participação, atrelado a regularização da prefeitura, dispõem de maior poder de 

barganha em detrimento de outras, o que contribui para o fortalecimento dos municípios mais 

desenvolvidos, não reduzindo assim as grandes disparidades. Por outro lado, quanto menor 

organização, participação, e poder de discurso, menor territorialidade das ações. Em relação à 

participação do MST, esta é inexpressiva, até porque o Agreste não é uma região que 

concentra grandes propriedades. 

Apesar da construção da fecularia e da unidade classificadora de farinha, a questão do 

escoamento e da comercialização dos produtos ainda constitui um grave problema para o 

agricultor familiar. Outro ponto importante se refere à ausência da tão debatida 

sustentabilidade. Até 2006 a questão do reflorestamento era discutida nas reuniões, mas nada 

foi concretizado a respeito, não havendo nenhum direcionamento nesse sentido. A pauta do 

reflorestamento só ressurge em 2008 sendo uma das ações definidas no primeiro ano do 

Território da Cidadania do Agreste de Alagoas. 

Porém, mesmo com os problemas a política dos Territórios Rurais representou um 

avanço visando fortalecer o desenvolvimento do meio rural mais pobre a partir da 

governança. Sua ampliação para os Territórios da Cidadania se deu a partir de algumas 

contribuições como as ações propostas desde 1979 na Conferência Internacional sobre 

Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, além da crescente cobrança da sociedade civil e 

da contribuição de vários estudiosos sobre o desenvolvimento rural sustentável, e que os 

atores sociais mais organizados do Agreste alagoano receberam positivamente. 

Os TRs surgiram como um viés inovador que de fato apresentou mudanças em relação 

às políticas anteriores, principalmente quanto à participação social. Porém, ainda trata-se de 

uma política de caráter setorial por privilegiar apenas a agropecuária e suas cadeias 
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produtivas, sem integração dos ministérios como está ocorrendo nos TCs, o que 

evidentemente não invalida a ação institucional.  

A partir da ampliação da política anteriormente instalada, os Territórios da Cidadania 

foram criados “justificando” a abordagem territorial. Envolvendo vários ministérios, a política 

não contempla apenas o mundo rural, mas também as demandas das sedes municipais. É 

inegável que se trata de um avanço, já que muitos problemas da cidade decorrem das 

contradições no campo, sendo justo e urgente resolvê-los integralmente. Entretanto, é 

fundamental que políticas territoriais sejam ampliadas a parcela mais pobre dos grandes 

centros urbanos, consolidando a abordagem territorial de desenvolvimento sustentável, pois, 

assim como no campo, a pobreza na cidade é uma realidade bem conhecida. 

A política dos Territórios da Cidadania é um grande passo rumo às mudanças na zona 

rural. Mesmo não apresentando resultados, por ter sido implantada em 2008, é notória a 

amplitude da política que integra agendas antes não discutidas como a questão da educação e 

da saúde com ações voltadas para a cidadania e acesso a direitos. É evidente que estamos 

longe de resolver os males históricos e conjunturais da sociedade brasileira, pois muitos 

problemas só serão amenizados em longo prazo, mas as políticas públicas são justamente os 

paliativos que podem atenuar os entraves em um período mais curto se aplicadas com 

comprometimento institucional, havendo integração de ações, eliminando as políticas 

setoriais e compensatórias que não ensinam o “saber-fazer”.  

Portanto, há urgência em reparar as injustiças no meio rural já que convivemos, no 

caso do Brasil, com miséria e terras ociosas. A proposta da política dos Territórios Rurais e, 

sobretudo, como da sua ampliação, os Territórios da Cidadania, não consiste em apenas evitar 

o êxodo rural e o inchaço das cidades, mas de promover o desenvolvimento em toda sua 

plenitude. Porém, essa iniciativa governamental constitui apenas o primeiro passo para a 

inclusão de milhões de pessoas, mesmo sabendo que há um longo caminho a ser percorrido, 

pois implantar territórios que podem deixar de existir com as transições de governo, mesmo 

que apresentem resultados positivos, é estar à mercê das decisões institucionais tornando 

frágil o projeto de futuro promissor. 
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APÊNDICE



 
 

ENTREVISTA 
 
 
 
  
 
01 - Quais foram as dificuldades encontradas pela CIAT no processo de implantação do 
território? 
 
02 - A CIAT está consolidada? Entre 2006 e 2008 quais foram os principais projetos 
implantados? Algum município é mais beneficiado que outro?  
 
03 - Quais as contribuições da experiência pretérita do CONSIAGRE para o território?  
 
04 - A composição dos dezesseis municípios é grande demais? Desfavorece a uma maior 
eficiência do CODETER?  
 
05 - O município de Traipu foi beneficiado por ser ribeirinho? 
 
06 - Os municípios próximos a Palmeiras dos Índios, como Estrela de Alagoas, foram 
beneficiados por alguma ação territorial? 
 
07 - Ainda existe conflito entre os representantes de Arapiraca e Palmeira dos Índios?  
 
08 - O recurso único para as duas cadeias produtivas definidas foi um fator que dificultou o 
desenvolvimento das atividades? 
 
09 - Qual o nível de capital social entre os atores sociais do território? 
 
10 - Quais foram as atividades não agrícolas desenvolvidas a partir da implantação do 
território rural? 
 
11 - As entidades estaduais que foram protagonistas do CONSIAGRE ainda têm um peso 
muito grande dentro do CODETER? 
 
12 - A experiência da CIAT, hoje CODETER, enfraquece outras entidades, como Sindicatos, 
CMDRS...?  
 
13 - As instituições bancárias ainda são determinantes? Quais são e quais têm maior atuação? 
 
14 - Como está a composição atual da do CODETER: na Assembléia, no Núcleo Diretivo e 
no Núcleo Técnico? 
 
15 - O CODETER está estruturado: prédio, funcionários, móveis, etc.? 
 
16 - Mesmo com o CODETER os principais municípios do território levam a maior parte dos 
recursos? 
 



 

  

17 - Existe influência partidária dentro do CODETER? 
 
18 - Por que o MST não tem tanta influência? 
 
19 - Existe articulação do CODETER com outros programas sociais, como Bolsa Família, 
programa de aposentadoria rural...? 
 
20 - A dinâmica das reuniões mensais ainda continua? 
 
21 - O PTDRS está sendo cumprido? O que está sendo mais priorizado? 
 
22 - Quais são os aspectos negativos do CODETER? Por quê? 
 
23 - Outros representantes dos territórios alagoanos têm buscado experiência no Agreste ou 
têm visitado outros territórios? 
 
24 - O CODETER tem participado de eventos relacionados à questão do campo, do território, 
como a feira do agricultor familiar, congresso do sindicato de trabalhadores rurais, entre 
outros? 
 
25 - Como se dá a articulação entre o campo e a cidade? Onde e como os produtos são 
comercializados? 
  
26 - Como se dá a articulação entre as decisões institucionais e os atores sociais?  
 
27 - Existe conflito institucional do CODETER com outras entidades que atuam no rural do 
Agreste de Alagoas? 
 
28 - A criação dos Territórios da Cidadania do Agreste beneficiou ou trouxe problemas ao 
território rural anterior? 
 
29 - Quais as mudanças a partir do programa Territórios da Cidadania implantado em 2008? 
 
30 - Quais os problemas existentes hoje no território? 
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