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RESUMO 

 

 

A questão da Gestão Social do Território vem sendo bastante discutida tanto no Brasil 

quanto em outros países. É um modelo de gestão recorrente, definido como uma 

inovação territorial e da gestão da política em construção. Essa questão surge para 

acabar com a visão reducionista do sujeito histórico e propõe, sem obliterar a 

importância da sustentabilidade econômica e ambiental. O processo de desenvolvimento 

territorial tem no estado seu protagonista, sem perder a centralidade, deixa de ter o 

monopólio do poder para – em articulação com a Sociedade Civil – planejar, traçar 

diretrizes e tomar decisões capazes de potencializar as riquezas, em sentido amplo, do 

local. É um conceito que incorpora uma cidadania deliberativa, que incentiva e capacita 

a sociedade civil na participação de deliberações e regulações políticas, ou pelo menos, 

orienta e atrai esses protagonistas para ações coletivas e de inserção legítima nas 

decisões e processos que tem como característica o bem comum dos cidadãos no 

território e que almejam uma igualdade participativa sob o signo da gestão social. Para a 

pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: visita técnica e 

observação participante nas reuniões do Colegiado, aplicação de questionários e 

entrevistas com perguntas semiestruturadas, além do garimpo de informações e dados 

secundários. A partir dessa visão, o trabalho em tela emerge face ao arranjo institucional 

materializado no Colegiado Territorial do Sertão Ocidental sergipano, com ênfase em 

seu processo de constituição, contradições e limites; em especial na organização 

espacial, nas disputas internas e nas materialidades dos projetos. O mesmo tem como 

intuito estudar e conhecer o andamento e a efetivação das ações protagonizadas pelo 

Colegiado Territorial, observando a dinâmica interna de seus atores sociais e as 

expectativas de desenvolvimento. O que estabelece de inferirmos que estamos em um 

terreno, em termos analíticos, minado, em função da multidimensionalidade das 

abordagens e dos diversos prismas escolhidos e de seus resultados e produtos 

diferenciados. O que torna dificultoso o arranjo analítico para desenvolver ―mais um 

estudo‖ sobre os ―territórios rurais‖. Devemos transcender o óbvio. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Território. Colegiado. Gestão Social e Territórios 

Rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The issue of the Social Management of the Territory has been widely discussed both in 

Brazil and in other countries. It‘s a recurring management model, defined as an 

territorial innovation, and of policy management in construction. This question arises to 

end the reductionist view of the historical subject and proposes, without obliterating the 

importance of economic and environmental sustainability. The process of territorial 

development has in the State their protagonist, without losing the centrality no longer 

have a monopoly of power to – in articulation with organized civil society - plan, set 

guidelines and make decisions capable of enhancing the wealth, in the broad sense of 

the place. Is a concept that incorporates a deliberative citizenship, which encourages and 

empowers civil society participation in policy decisions and regulations, or at least, 

attracts protagonists to collective actions and rightful inclusion in decisions and 

processes that have like characteristic the common good to the citizens of the territory 

and target a participatory equality under the sign of Social Management. To research the 

following methodological procedures were performed: technical visits and participant 

observation in reunions of the Board, application of questionnaires and interviews with 

semi-structured questions, beyond the panning of information and secondary data. From 

this view, the screen work emerges of the institutional arrangement embodied in the 

Territorial Board of the Sertão Occidental of Sergipe, with emphasis on the process of 

constitution, contradictions and limits, especially in spatial organization, in the 

infighting and the materiality of the projects. The intention is to study and know the 

progress and effectiveness of the actions pushed by the Territorial Board, noting the 

internal dynamics of its social actors and development expectations. What sets to infer 

that we are in a land, in analytical terms, mined, according to the multidimensionality of 

approaches and different prisms chosen and their results and differentiated products. 

What makes difficult the arrangement analytical to develop "more one study" about 

"rural territories". We must transcend the obvious. 

 

Keywords: Development. Territory. Board. Social Management and Rural Territories. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Contextualizando a pesquisa 

 

 

É evidente que os estudos e pesquisas sobre o macrotema ―desenvolvimento 

rural sustentável‖ é rica, diversa e já se apresenta como uma abordagem exaustivamente 

estudada e tenta desvendar um processo implantado no Brasil há dez anos e tem 

suscitado apaixonados debates, tanto prós, como contras de uma política pública que 

sofre em termos conjunturais reveses e avanços em seu processo de consolidação. 

O que estabelece de inferir-se que se está em um terreno, em termos analíticos, 

minado, em função da multidimensionalidade das abordagens e dos diversos prismas 

escolhidos e de seus resultados e produtos diferenciados. 

É nessa quadra que está essa pesquisa enquanto estudo de caso, buscando 

entender o processo na dimensão teórica sobre a questão do desenvolvimento territorial 

rural no Brasil. Sem esquecer que ainda pode-se adicionar diversas abordagens que 

devem ser focadas em variadas dimensões e conteúdos, como a questão do gênero, 

etnia, inclusão social, inclusão digital, políticas públicas e etc. 

Desse modo, o interesse é de valorar as singularidades mais fundamentais do 

tema proposto – a Gestão Social do território – e que na verdade é um subtema da 

abordagem maior (desenvolvimento territorial rural sustentável), materializada nas 

internalizações de um estudo de caso: o ambiente institucional do Território do Sertão 

Ocidental em Sergipe. É evidente que não deve-se desprezar a base teórica fundada por 

esta multiplicidade de feições e de representações empíricas. Porém, deve-se acreditar 

que as particularidades dos territórios rurais no Brasil é o esteio para se formatar uma 

política pública flexível visando esse desenvolvimento, onde o respeito às identidades 

territoriais, às capacidades das instituições que estão inseridas no ambiente, à 

necessidade do acompanhamento na implementação dos projetos territoriais e 

principalmente às lutas internas protagonizadas pelos atores sociais, é de fundamental 

importância. 

Destarte, é clara a presunção de que os territórios rurais operam por uma lógica 

particular, valorados pela dimensão dos lugares onde foram formados. O que 

efetivamente não deve ser desprezado é o caráter homogeneizador desses processos 
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socioterritoriais tão bem conhecidos, em particular na seara da gestão social do 

território, como a forte rotatividade dos atores sociais envolvidos, ou/e da função do 

Núcleo ―duro‖ do Colegiado como referencia para as deliberações dos projetos a serem 

aprovados, inclusive criando assimetrias territoriais (em outras palavras, determinados 

municípios que são mais beneficiados em termos de projetos executados), assim como a 

participação social, a descentralização dos recursos públicos e os desafios da 

governança territorial. 

Entretanto, na questão dos estudos de caso, pode-se tranquilamente assinalar que 

não há uma grande quantidade de abordagens abrangentes em nível nacional, na medida 

em que esses estudos estão esparsos e frágeis em estabelecer-se lineamentos analíticos 

entre os territórios. 

Para o território escolhido, se propõe um enfoque na perspectiva da gestão social 

do território do Sertão Ocidental Sergipano. E nesse entendimento, abordar e analisar a 

dinâmica territorial a partir da materialidade configurada – o Colegiado Territorial – 

enquanto ferramenta de estudo, poderá suscitar um conjunto de elementos que possa 

contribuir além da escala como ―mais um estudo de caso‖, mas de focar esse tema em 

outras dimensões, como seu processo de constituição, das limitações operacionais (ou 

do funcionamento) e principalmente das contradições, esta última relacionada com os 

atores sociais envolvidos. 

Nessa linha, analisar o comportamento e a conduta dos atores sociais nas 

entranhas do ambiente do Colegiado é uma maneira de compreender essas contradições, 

em especial no que se refere à identidade territorial, da composição da 

institucionalidade colegiada, bem como das capacidades dessas lideranças em lidar com 

o processo de desenvolvimento territorial. Essa última relacionada com o alcance social 

e institucional desses atores enquanto representantes de entidades da sociedade civil 

organizada, dos representantes do Estado, ou ainda de instituições financeiras, e como 

os mesmos atuam na dimensão do Colegiado, levando em consideração suas limitações 

e principalmente da análise da percepção dos mesmos em relação à questão do 

desenvolvimento do território do Sertão Ocidental. 

Finalmente justifica-se a proposta em função da necessidade de analisar os 

projetos executados no território e como estes atores avaliam esse processo; isso pela 

importância de abordar algum já concreto e que esteja repercutido sob o meio social, ou 

seja, pelo principal beneficiado: os agricultores familiares situados no território. 
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É pertinente observar que o programa dos territórios rurais tem uma origem 

muito recente (uma década), então há o entendimento de que essa é uma política de 

longo prazo, portanto levará certo tempo até que se possa observar resultados e 

mudanças na escala espaço-temporal, o estudo acerca de uma política pública desse 

gênero, impulsiona a busca por elucidações de questões que emergem das observações, 

dúvidas e inquietações cotidianas advindas das relações sociais e territoriais. 

O território definido para o presente estudo agrega especificamente os 

municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto, 

Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, 

Poço Verde, Riachão dos Dantas, Ribeirópolis, São Domingos, São Miguel do Aleixo, 

Simão Dias e Tobias Barreto. 

Dentre as diferentes questões que se apresentam corriqueiramente, na pesquisa 

aqui proposta, coloca-se em destaque o estudo circunscrito a analisar com mais 

profundidade como se dá a institucionalização e organização do Colegiado Territorial e 

quais problemas e percalços estão de fato envoltos ao programa, além de tentar 

mensurar os alcances ao qual o território pode chegar. Vale salientar que anterior a esse 

estudo houve o desenvolvimento de uma pesquisa em nível de PIBIC/CNPq (Período 

2010-2011) com suporte do GEPRU - Grupo de Pesquisa Sobre Transformações no 

Mundo Rural, vinculado ao Núcleo de Pós-Graduação em Geografia - NPGEO/UFS, 

onde foram estabelecidos contatos e presenças em reuniões do Colegiado. 

A pesquisa justifica-se ainda em virtude das crescentes transformações 

econômicas e estruturais ocorridas nos municípios que compõem o território, e de ser 

percebida a implantação nessas cidades de alguns projetos, frutos de deliberações do 

Colegiado Territorial. 

Se atentando para o fato de que ainda há poucos estudos acerca do território 

rural em questão. É importante ressaltar que essa dissertação pretende contribuir para 

uma maior e mais ampla visualização do Sertão Ocidental sergipano, colocando assim 

em evidencia suas potencialidades e contribuições alcançadas por suas lideranças. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Percurso de desenvolvimento do trabalho 

 

 

O presente trabalho tem como intuito estudar e conhecer o andamento e a 

efetivação das ações protagonizadas pelo Colegiado Territorial, observando a dinâmica 

interna de seus atores sociais representativos da sociedade civil organizada para poder 

daí implementar suas ações, bem como, identificar as suas deficiências e limitações, em 

especial na questão contraditória da Gestão Colegiada, já que, onde há relações de 

poder, há impasses. 

Observar que o Colegiado é formado por vários segmentos da sociedade civil 

organizada, como associações de pequenos agricultores, instituições de microcrédito, 

representantes institucionais (como prefeituras), instituições bancárias, sindicatos de 

trabalhadores rurais, etc. 

Analisar os conceitos de Desenvolvimento Territorial e Gestão Social, bem 

como, estudar esse processo dentro de suas diversas visões e campos de atuação, é 

mergulhar na complexa amplitude na qual essa temática está inserida. Existe um leque 

de estratégias de enfoque territorial, para dar suporte às políticas públicas em sua 

atuação diante do desenvolvimento rural. 

No estado de Sergipe são quatro os territórios rurais, a saber: Alto Sertão, Baixo 

São Francisco, Sertão Ocidental e Sul Sergipano, sendo o primeiro pioneiro e dos mais 

atuantes em nosso estado. O Sertão Ocidental – objeto desse estudo – foi homologado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial e é integrado por dezenove municípios 

que compreendem duas microrregiões do estado, são elas: o Centro Sul e o Agreste 

Central sergipano (denominações dadas pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão de Sergipe - SEPLAG). 

Após essa introdução inicia-se o primeiro capítulo, um histórico do 

desenvolvimento da economia brasileira, partindo em seguida para o percurso da 

economia no Nordeste e sua configuração no Século XX e em seguida é feita uma 

abordagem histórica do Estado de Sergipe com um enfoque para as potencialidades 

econômicas durante a conformação do Estado. 

Ainda no primeiro capítulo são apresentados os dados de Sergipe e uma 

caracterização do Território do Sertão Ocidental. E, por fim, o capítulo é encerrado com 

a conceituação geográfica e institucional de Território. 
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No segundo capítulo é tratado o enfoque do trabalho, apresentando uma 

explanação a respeito de Desenvolvimento Territorial e Gestão Social, em seguida é 

relatado o trajeto dos Territórios Rurais no Brasil e as diretrizes e funções atribuídas ao 

Colegiado Territorial e seus componentes. 

O capítulo é encerrado com tópicos sobre o Programa Territórios da Cidadania, 

sobre os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial e finalmente sobre o 

arranjo institucional do Sertão Ocidental e sua composição estrutural. 

O terceiro capítulo foca nos resultados, projetos deliberados, análises dos 

membros do CODETER, aplicação dos questionários semiestruturados e questionários 

do SGE e ao final as considerações finais. 

Esse trabalho foi desenvolvido com suporte da FAPITEC/SE, através do 

fomento financeiro. Para o referencial teórico houve contribuições de suma importância 

de autores como: Maria Thetis Nunes (1975); Raymundo Faoro (1975); Celso Furtado 

(2001); Manuel Correia de Andrade (1964); Abramavoy (2007), Nelson Delgado e 

Sérgio Leite (2011); Rafael Echeverri (2009), Rogério Haesbaert (2004; 2009); 

Francisco de Oliveira (2003); Raffestin (1993); Schneider (2004); Arilson Favareto 

(2010), dentre outros. Além de inúmeros documentos, principalmente do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. 

Durante três anos as reuniões do Colegiado Territorial foram acompanhadas e 

registradas, colaborando no suporte e logística e assumindo a representatividade da 

universidade no território. Foram recolhidas atas, listas de presença, acervos 

fotográficos, regimento interno, dentre outros materiais ligados à gestão territorial. 
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CAPÍTULO I 

 

DESENVOLVIMENTO E PROCESSO HISTÓRICO DO ÂMBITO 

NACIONAL AO ESTADUAL E A QUESTÃO DO TERRITÓRIO  
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1 DESENVOLVIMENTO E PROCESSO HISTÓRICO DO ÂMBITO 

NACIONAL AO ESTADUAL E A QUESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

 

1.1 Uma breve abordagem sobre o processo histórico da economia brasileira 

 

 

O Brasil, apesar de possuir extensão com dimensões continentais e expressiva 

população, nunca alcançou nível de desenvolvimento proporcional à grandiosidade do 

seu território. Sempre foi categorizado com um país ―subdesenvolvido‖, ou em 

―desenvolvimento‖, mais recentemente como emergente, mas nunca como um país 

efetivamente desenvolvido. 

Tal conjuntura e reputação muito se deve à sua herança colonial e, mais que isso, 

ao seu tronco original, sua linhagem e parentesco português. A explicação estrutural 

para a deficiência desenvolvimentista brasileira ao longo de sua história, nunca foi 

encontrada e estabelecida de forma absoluta, mas o legado trazido pelos invasores 

portugueses durante o processo de colonização certamente foi um fator preponderante, 

pois tais moldes e características aqui fixadas perduraram durante todos esses séculos e 

o reflexo desse acomodamento e estagnação perduram até os dias de hoje. 

Os Estados Unidos, situado ao norte do mesmo continente onde se encontra o 

Brasil, mesmo tendo seu processo de colonização, a partir dos ingleses, iniciado de fato 

cerca de um século depois, conseguiu durante sua história e notavelmente até os dias de 

hoje, um próspero e diferenciado avanço que a torna uma das maiores potências 

mundiais da atualidade. Tal progresso foi significativamente superior se comparado 

com o da colônia portuguesa. 

Os portugueses, colonizadores do Brasil, e os ingleses, colonizadores dos 

Estados Unidos, são historicamente ligados e rivais do ponto de vista progressista. Os 

portugueses, porém, avançou primeiro em relação às atividades marítimas, como 

confirma Faoro: 

 

As bases da revolução começaram a ser lançadas com o movimento 

que aproxima, uma de outras, as populações do litoral, com a abertura 

do comércio marítimo, primeiro com produtos agrícolas, depois com a 

pesca e o sal. Há, nessa caminhada, uma longa história, já ardente no 

domínio dos sarracenos na Península — os portugueses sucederam ao 

comércio árabe, que já havia definido a vocação marítima do país, 
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vocação geograficamente condicionada na convergência atlântica da 

terra. (FAORO, 1975) 

 

Contudo, mesmo os portugueses tendo, inicialmente, certo passo a frente com 

relação à Inglaterra, já que o poderio marítimo português foi iniciado cerca de um 

século antes do britânico, os lusitanos permaneceram tão inertes e acomodados que se 

tornaram consideravelmente inferiores aos ingleses nos mais diversos aspectos. 

A religiosidade e o poder da igreja sobre a política, como se sabe, sempre foi um 

fator determinante que atrapalhou as mais diversas esferas do desenvolvimento de uma 

nação. Portanto, há uma significativa possibilidade de que a contra-reforma católica e 

suas corporações religiosas tenham sido um empecilho para a evolução e 

desenvolvimento de Portugal. Assim como pode ter sido fundamental também, os 

recorrentes e excessivos moldes burocráticos historicamente adotados pela coroa 

portuguesa. O modelo português de administração era estático e não trazia prosperidade 

econômica. Enquanto os ingleses estavam preocupados com artes, questões científicas e 

invenções e criações de maquinarias que colaborariam nos processos produtivos, os 

portugueses cuidavam da lavoura, seguiam as tradições religiosas e sofriam domínio por 

parte dos padres jesuítas. 

No Brasil, esse padrão administrativo atrasado e burocrático permaneceu por 

séculos. Durante muito tempo chegou-se a acreditar que os fatores fundamentais para o 

tardio e lento progresso em terras brasileiras eram a escravidão e o modelo político 

através da monarquia, a solução então seria a abolição da escravatura e a inserção do 

sistema republicano. Porém, mesmo como a república instalada, o sistema burocrático e 

a prática de acobertar aqueles com influência política e administrativa permaneceu, 

formando uma rede onde os privilegiados com interesses comuns apropriava o 

excedente que podia do país. Nesse sentido Raymundo Faoro (1975) afirma: 

 

Debaixo da imagem e da caricatura, está a realidade social e política. 

O coronel, antes de ser um líder político, é um líder econômico, não 

necessariamente, como se diz sempre, o fazendeiro que manda nos 

seus agregados, empregados ou dependentes. O vínculo não obedece a 

linhas tão simples, que se traduziriam no mero prolongamento do 

poder privado na ordem pública. Segundo esse esquema, o homem 

rico — o rico por excelência, na sociedade agrária, o fazendeiro, dono 

da terra — exerce poder político, num mecanismo onde o governo 

será o reflexo do patrimônio pessoal. Mais um passo lógico: o coronel, 

economicamente autônomo, formará o primeiro degrau da estrutura 

política, projetada de baixo para cima. (FAORO, 1975) 
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Esse tipo de líder econômico, que acabava por ser um relevante referencial 

político ocupava significativos cargos dentro da conjuntura administrativa e dentro do 

organismo político do país, conduzindo a nação de forma paralela aos seus bens 

pessoais e ao seu patrimônio privado, mas evidentemente sem dar acesso a qualquer 

tipo de controle à população em geral, que por sua vez, tinha por ventura qualquer 

pedido concedido na qualidade de favor, ficando em dívida com o chefe político. 

Esse mecanismo ainda é muito perceptível nos dias de hoje, é dentro desse 

exercício comum que se percebe a prática do nepotismo, familiares que eleições após 

eleições sucedem uns aos outros, políticos que elegem candidatos sem qualquer 

experiência e militância só por causa do seu conhecimento e sua influência, além de 

tantos outros costumes dessa espécie que acontece de uma ponta à outra do Brasil. 

A educação, desde o período colonial até os dias de hoje, nunca foi uma 

prioridade, ou pelo menos nunca foi uma prioridade levada a sério pelas autoridades 

competentes, afinal, educação não elege ninguém, ao contrário, traz mais criticidade à 

população que sendo mais instruída busca seus direitos, cobra aos eleitos e fiscaliza o 

trabalho realizado. Sempre foi mais fácil fazer o analfabeto servir do que aquele com 

instrução escolar, desde a chegada dos portugueses a burguesia sempre se mostrou 

contra a alfabetização dos pobres, pois teriam menos entendimento e consequentemente 

menos liberdade. 

 

 

1.2 O percurso da questão regional nordestina 

 

 

As questões sociais que envolvem o Brasil traz sempre o Nordeste como 

referência da desigualdade e má distribuição de renda. As reflexões sobre os problemas 

regionais apontam para uma região improdutiva e de muitas disparidades em seu quadro 

socioeconômico. 

Contudo, a abordagem acerca da história da configuração econômica brasileira 

tem a região nordestina como cenário de diferentes circunstâncias em períodos distintos, 

desde seu destaque nos primeiros séculos após a colonização, como centro da 

exploração açucareira no país, até um processo de estagnação e consequente 

transformação para uma região fragilizada e desigual. 
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Celso Furtado (2001) destaca essa dissonância dos dias atuais com o que foi no 

passado, enfatizando o ambiente de prosperidade do século XVII, ele afirma que: 

 

Pode parecer paradoxal falar de decadência a uma geração que cresceu 

num clima de desabrido triunfalismo. Mas não devemos ignorar as 

lições de nossa história. Que é o nosso subdesenvolvimento senão o 

resultado de repetidos soçobros na decadência? Nos albores de nossa 

história ocupávamos posição de vanguarda nas técnicas 

agroindustriais concernentes às nossas principais atividades 

econômicas. E foi demorada a decadência da economia açucareira, 

iniciada pela metade do século XVII, quando começam a formar-se as 

calcificadas estruturas sociais do Nordeste. O que dizer da rica região 

mineira, de precoce urbanização, que ocupou no século XVIII posição 

eminente na criação artística para, em seguida, prostrar-se, como 

exangue, em longa letargia? (FURTADO, 2001, p. 23) 

 

A costa nordestina foi o ponto de chegada dos invasores europeus e foi nela que 

se iniciou a extração e exploração dos bens naturais brasileiros. O comércio do pau-

brasil, o marco açucareiro que alavancou o desenvolvimento econômico daquele 

período e posteriormente a cultura do algodão – que será destacada no âmbito sergipano 

mais adiante – foram fundamentais para a formação da estrutura econômica nordestina e 

para transformação da região. 

A posse da terra e a formação da grande propriedade nas mãos de uma pequena 

quantidade de famílias com influências na administração política e provincial, 

começaram a ditar o ritmo dos negócios em ascensão no país, inicialmente com a 

pecuária e após com os engenhos, já que o açúcar se tornou o principal produto de 

exportação do Brasil e era extremamente procurado pelos europeus. O fumo e o cacau 

também eram produzidos na época, além de agriculturas de subsistência, como afirma 

Guimarães Neto (1997): 

 

Em termos empíricos, o primeiro dos momentos referidos – o da 

consolidação do Complexo Econômico Nordestino – corresponderia 

ao povoamento e colonização do território que viria a constituir o 

Nordeste, com base na exploração da cana-de-açúcar, entre outras 

atividades exportadoras, no início a partir do trabalho escravo, 

atividades que foram seguidas em fases sucessivas pela produção de 

algodão, fumo e cacau, entre outras, voltadas para o mercado externo; 

ademais, teve na pecuária e na agricultura de subsistência atividades 

quem tornaram mais densa e complexa a economia e a sociedade 

regional. (GUIMARÃES NETO, 1997, p. 39) 
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A produção de açúcar em larga escala levou o Nordeste ao apogeu de sua 

economia, a exportação frenética do produto, bem como, a ampla produção de algodão 

que abastecia indústrias têxteis inglesas, o qual fez a região prosperar. Porém, tal 

situação duraria somente até o século XIX, após esse período a cana-de-açúcar começou 

a ser produzida em outras partes do mundo, como nas Antilhas, assim como os Estados 

Unidos o qual reiniciou considerável produção de algodão, fazendo com que as 

exportações diminuíssem de forma significativa, além de ter os preços em queda por 

conta de grande concorrência. Guimarães Neto (1997) mais uma vez corrobora com os 

fatores que contribuíram para o descenso da região: 

 

Em primeiro lugar, as relações sociais de produção que passaram a 

existir, seguramente deixando marcas profundas na estrutura 

econômica e social da região: a forma de apropriação do território e a 

consolidação da exploração a partir da grande propriedade; o trabalho 

escravo e as condições de sua utilização de forma generalizada nas 

atividades que definiram a dinâmica da economia colonial. As 

condições específicas do mercado internacional no qual o setor 

exportador nordestino se inseriu por meio de vários dos seus produtos, 

como uma espécie de produtor marginal com crescente instabilidade 

de sua demanda, mudaram à medida que novos produtores e novas 

áreas exportadoras, no nível mundial, passaram a produzir os mesmos 

bens. (GUIMARÃES NETO, 1997, p. 39) 

 

A dificuldade da mão de obra também foi um fator relevante para o declínio da 

região, a resistência indígena e principalmente negra, com várias revoltas entre os 

escravos, não impediu, mas dificultou ainda mais a exploração, principalmente no 

plantio da cana e produção nos engenhos. O latifúndio com presença de escravos e a 

monocultura com total controle produtivo e mercantil da metrópole, eram traços 

marcantes desse Nordeste. 

Com o declínio do açúcar a população começou a se mover para o interior em 

busca de trabalho, já que na parte continental a pecuária ainda se mantinha forte. 

Contudo, na condição de dependentes, ou pelo menos submissos, aos grandes 

proprietários, que muitas vezes concedia moradia a homens livres em troca de mão de 

obra.  

Nos fins do século XIX a escravidão foi abolida, fato que se tornou um grande 

marco para a história brasileira, porém na prática a abolição seria algo mais burocrático 

que real, visto que, o modelo seguido no processo de colonização brasileira e a estrutura 

econômica construída, onde havia grande concentração fundiária nas mãos dos grandes 
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proprietários, levou a maior parte da população de homens livres a não ter trabalho e 

tampouco terras, o que mantinha a dependência e subordinação dessas pessoas a aqueles 

com poder. 

Nas décadas seguintes, com a chegada de mão de obra vinda da Europa, a baixa 

valorização dos trabalhadores locais e uma situação realmente difícil para a população 

nordestina, milhares de pessoas foram obrigadas a migrar para outras regiões do país. 

Inicialmente para a Amazônia em busca da produção de látex e depois para os grandes 

centros do sudeste. 

 

Foi preciso uma longa e calamitosa seca (1877-1879), que causou 

forte dizimação de gado e morte de 100.000 a 200.000 pessoas, para 

que o mandonismo local não pudesse reter a migração, que cresce, 

para a atividade extrativista de borracha na Amazônia, então no auge: 

para ali teriam rumado 250.000 nordestinos nas décadas de 1870 e 

1880 e outro tanto na primeira do século XX. Seriam ―necessárias‖ 

novas secas graves, para ―liberar‖ parte do excedente populacional 

nordestino, que passaria, a partir da década de 1920, a engrossar seus 

fluxos migratórios em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo. (CANO, 

2010, p. 30) 

 

Somente após ser praticamente expulsa pelo próprio sistema em vigor, e ver um 

enorme contingente à beira do colapso, a resistente população nordestina seguiu outros 

rumos em busca de sobrevivência. Wilson Cano (2010) em seu texto intitulado 

―Furtado: A questão regional e a agricultura itinerante‖, na qual faz análises de obras de 

Celso Furtado, ainda relata sobre o Nordeste como uma ―sociedade que mesmo 

sofrendo aquela longa regressão e depois transitando do trabalho escravo para o livre, 

manteve os pilares básicos com que foi construída: alta concentração da propriedade, da 

renda e do poder político e uma implacável estrutura de dominação social‖. 

Apesar de pequenos surtos de exportação de produtos momentaneamente em 

alta, ocorridos ainda no século XIX, a propagação das usinas para própria produção 

canavieira e o alento do transporte ferroviário, o cenário traçado no Nordeste desde o 

regime colonial perdurou até o início do século XX. 
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1.2.1 A configuração do Nordeste no Século XX 

 

 

Guimarães Neto (1997) afirma que no século XX, a partir da década de 50, o 

estabelecimento da indústria pesada no país gerou uma grande repercussão na economia 

do Nordeste. ―O mercado nordestino foi literalmente invadido pela produção industrial 

do Sudeste. Alguns segmentos produtivos da indústria regional foram colocados em 

xeque, como o têxtil‖. Essa alavancada industrial ocorrida no Sudeste impôs os ditames 

do mercado nacional e prejudicou o mercado periférico, com isso a economia do 

Nordeste entrou em dissonância com relação à economia das outras regiões e em 

conflito com sua própria região, pois as atividades produtivas locais perderam espaço 

para o avanço da produção industrial do Sudeste. 

Outra problemática recorrente na metade do século XX, e que perdura até os 

dias de hoje, é a questão da seca. O regime de chuvas no Nordeste secularmente foi 

sendo prejudicado por conta do grande volume populacional, que adentrou agreste e 

sertão em fins do século XIX, em busca de trabalho nas grandes propriedades, que em 

sua grande maioria lidava com a pecuária, essa invasão só fez aumentar o índice de 

desmatamentos na região, pois eram plantadas culturas de subsistência. O baixo índice 

pluviométrico cada vez mais recorrente empobreceu o solo, diminuindo o rendimento e 

dificultando cada vez mais a vida do indivíduo que ali se fixou. O panorama então nesse 

período era de uma região com péssimas condições ambientais e muito gado, além de 

um grande contingente populacional. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o debate sobre as questões regionais veio à 

tona no Brasil, e no Nordeste, região com as maiores disparidades econômicas e sociais, 

as medidas de combate à seca ganhou destaque e virou pauta dos discursos políticos. No 

âmbito mundial surgiu o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), o Plano Marshall e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), que buscava a cooperação entre os países membros. Celso Furtado, inclusive, 

foi um importante integrante da CEPAL, chegando inclusive a presidir um grupo misto 

CEPAL-BNDES. Furtado, juntamente com o BNDES, elaborou um estudo sobre a 

economia brasileira para desenvolvimento desse setor entre as décadas de 50 e 60. 

Posteriormente esse estudo serviu de base para o famoso Plano de Metas do governo 

Juscelino Kubitschek. 
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A influência cepalina foi vista com bons olhos para análise e elaboração de 

planejamentos para o desenvolvimento, embora fosse considerado que tal conceito era 

de certo modo desapropriado na aplicação regional. Wilson Cano (2010) afirma que ―a 

concepção centro-periferia é válida quando aplicada ao relacionamento entre Estados-

Nações, mas não o é plenamente, entre regiões de uma mesma nação‖. 

O autor ainda lembra algumas medidas de combate à seca, tomadas inicialmente 

após a Segunda Guerra, como a criação do DNOCS - Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (antiga Inspetoria de Obras Contra as Secas), a Comissão do Vale do 

São Francisco, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e ainda o Banco do Nordeste 

do Brasil. 

Dois fatores foram importantes para que se iniciassem medidas políticas de 

suporte ao Nordeste. O primeiro foi a intensa migração de nordestinos para o Sul e 

Sudeste em busca de emprego e de meio para sobreviver, o que causou um inchaço 

naquelas regiões. O segundo fator foram as constatações feitas a partir de censos e 

pesquisas, onde ficava claro um desproporcional crescimento industrial do Sudeste, 

principalmente em São Paulo, impulsionado pelo momento do capitalismo no mundo, 

como afirma Oliveira (2003): 

 

Não há dúvida que a expansão do capitalismo no Brasil é impensável 

autonomamente, isto é, não haveria capitalismo aqui se não existisse 

um sistema capitalista mundial. (OLIVEIRA, 2003, p. 74) 

 

Esse crescimento industrial setorizado evidenciava uma significativa assimetria 

entre as regiões, gerando reivindicações e pressão política em cima do governo por parte 

dos gestores dos estados desfavorecidos. 

Nas décadas de 50 e 60, algumas autarquias de fomento ao desenvolvimento 

foram criadas para dar suporte às regiões, como foi o caso da Sudene - Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste. Antes já havia sido criada a SPVEA - 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que mais tarde se 

tornaria SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Em seguida a 

SPVERFSP - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região da 

Fronteira Sudoeste do País, que em 1967 se tornaria SUDESUL - Superintendência do 

Desenvolvimento da Região Sul, logo após surgiu a CODECO - Comissão de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste, que em 1967 viria a se tornar SUDECO - 
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Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, e por fim foi criada a 

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus. 

Os órgãos engendrados com o intuito de subsidiar o crescimento regional nem 

sempre (ou quase nunca em alguns casos) supriram as expectativas. A Sudene, no 

Nordeste, conduzida por péssimas administrações, principalmente após a Ditadura 

Militar de 1964, teve seus objetivos desvirtuados, inclusive se envolvendo em 

escândalos. A superintendência chegou ser extinta em 2001 pelo governo de Fernando 

Henrique, voltando às suas atividades um ano depois. 

O Golpe Militar afetou as proposições do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), que era coordenado por Celso Furtado (foi 

como desdobramento do GTDN que um ano depois surgiu a Sudene). A partir do golpe, 

os incentivos fiscais e o sistema de crédito rural que até então estavam voltados para o 

desenvolvimento do Nordeste e Amazônia, passaram a subsidiar a agricultura moderna 

do Sul e Sudeste, e os investimentos se estenderam para outros setores como a pesca e o 

turismo. O suporte dado pelo governo à questão regional não desapareceu, mas foi 

dificultado por toda a dinâmica capitalista do período. 

Apesar dos percalços, Tânia Bacelar (1992), numa análise feita sobre o Nordeste 

da década de 60 até o ano de sua obra ―Nordeste, Nordestes: Que Nordeste?‖, afirma 

que entre as décadas de 60 e 80, o Nordeste foi a região do país com as maiores taxas de 

crescimento do PIB, ultrapassando inclusive em 10% a média nacional, e superando até 

o Japão entre 1965 e 1985 com 6,3% de média ao ano contra 5,5% do país asiático. 

Alcantara (2013) faz um breve resgate de medidas criadas nas décadas de 70, 80 

e 90, têm-se a criação do PIN - Programa de Integração Nacional, em 1970, o 

PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agropecuária do 

Norte-Nordeste, em 1971, que tinha como objetivo facilitar o acesso à terra, gerar 

condições de emprego e dar suporte à agroindústria, o POLONORDESTE - Programa 

de Desenvolvimento de Área Integradas do Nordeste, em 1974, que tinha como objetivo 

o desenvolvimento de áreas úmidas, o Programa Especial de Apoio ao 

Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste, em 1976, que visava as áreas 

sujeita às secas periódicas, dentre outros. 

Na década de 1980, floresceram alguns polos que contribuíram para o progresso 

da região, alguns iniciados nas décadas de 60 e 70, mas que prosperaram na década 

seguinte, como o Centro Industrial de Aratu e o Polo Industrial de Camaçari, ambos na 

Bahia, o Polo de Petrolina e Juazeiro em Pernambuco e Bahia respectivamente, o 
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Projeto Grande Carajás para exploração mineral que abrange o Norte e Nordeste, além 

do Complexo Têxtil e de Confecções de Fortaleza no Ceará. 

Em 1998 foi criado o PPA - Plano Plurianual, que estabelecia direcionamentos 

para o planejamento e administração governamental, visando melhorias nos bens e 

serviços da população. Em 2003 surgiu o PCPR - Programa de Combate à Pobreza 

Rural e, também em 2003, mas só regulamentado em 2008, foi instituído o PAA – 

Programa de Aquisição de Alimentos, que fortalece a agricultura familiar e proporciona 

o acesso a alimentos para população em condição de insegurança alimentar. 

 

 

1.3 Formação histórica e econômica do Estado de Sergipe 

 

 

Na época colonial as terras onde hoje se encontra o estado de Sergipe estavam 

situadas entre as importantes capitanias de Pernambuco e Bahia, tornando-se relevante 

para a colonização dos portugueses. Até então, na segunda metade do século XVI, além 

de franceses que contrabandeavam principalmente pau-brasil, apenas índios habitavam 

aquelas terras. A presença dos franceses causava incômodo à coroa portuguesa que mais 

do que nunca queria o domínio da região. A partir daí deu-se início ao primeiro ciclo 

econômico de Sergipe, o ciclo de extrativismo do pau-brasil. 

Após iniciais e frustradas tentativas de catequização dos indígenas da região, no 

ano de 1575, um grupo de colonos e soldados acompanhados dos padres jesuítas Gaspar 

Lourenço e João Solenio, fundaram a aldeia de São Tomé, bem como ergueram uma 

igreja dedicada ao mesmo santo, onde hoje se situa a cidade de Santa Luzia do Itanhy. A 

partir daquele momento iniciou-se uma série de disputas pelas terras, que só terminou 

em 1590 com a conquista por parte de Cristóvão de Barros a partir da Capitania da 

Bahia de Todos os Santos, que tinha como intuito a dominação indígena e, por 

conseguinte, o fim do comércio entre estes e os franceses, além de iniciar a ocupação 

das terras com a criação de gado e plantação de cana-de-açúcar. Cristóvão de Barros 

concederia sesmarias a vários de seus companheiros na disputa pelas terras sergipanas. 

Como postula Diniz (1991), decorrente do modo de colonização aplicada ao 

Brasil, a sesmaria era algo frequente e comum e representava o sistema de ocupação da 

terra daquele período colonial. Imensas extensões de terras eram concedidas pelas 

autoridades públicas às pessoas consideradas importantes e geralmente da mesma 
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linhagem familiar para que elas cultivassem. O donatário podia ceder sesmarias a 

pessoas com qualquer nacionalidade desde que elas tivessem condições para utilizá-las, 

fossem adeptos da religião católica e administrassem a justiça em nome do rei. A 

produção canavieira e as pastagens onde o gado era criado necessitavam de 

consideráveis quantidades de terras, o que só fez reforçar o processo de sesmarias em 

Sergipe e deu início ao latifúndio. 

Após a conquista das citadas terras por Cristóvão de Barros foi criada a 

Capitania de Sergipe Del Rey e, a essa altura, construído um fortim e fundado o Arraial 

de São Cristóvão que se localizava nas proximidades do Rio Poxim. Aquele que anos 

depois se tornou a cidade de São Cristóvão passou a ser administrada por Tomé da 

Rocha, que intensificou a pecuária com a criação de gado e também com plantações de 

cana-de-açúcar. Dependente da Capitania da Bahia, eram dos currais sergipanos que 

saiam o gado para o abate nas terras baianas, essa rota entre Sergipe e Bahia por onde 

passavam as boiadas passou a ser conhecida como Estrada da Boiada. A necessidade de 

abastecimento desse setor fez surgir áreas de povoamentos que com o passar dos anos 

deram origem as vilas e posteriormente as cidades sergipanas, como foi o caso de: 

Curral do Buraco (Porto da Folha), Curral de Cima (Poço Redondo), Enforcados (Nossa 

Senhora das Dores), Campos (Tobias Barreto), Cemitério (Aquidabã), Boca da Mata 

(Nossa Senhora da Glória), Carira e outras. 

Diniz (1991), afirma que a criação do gado em Sergipe, principalmente no 

agreste e sertão pode ser considerada como uma força paralela da economia naquele 

período, onde a cana ocupava o litoral e, com os engenhos, dominava os interesses 

econômicos da metrópole, enquanto a pecuária ocupava o interior. De modo que, uma 

atividade estava ligada ao trabalho forçado e enriquecia a coroa, e a outra tinha como 

característica o trabalho livre e fazia prosperar economicamente a própria colônia. 

Com a boa qualidade dos pastos facilitando a introdução, as famílias mais ricas 

da Bahia adquiriam terras da capitania sergipana para assim poder dar continuidade a 

manutenção da criação bovina (nos documentos de doações de sesmarias também são 

registradas as criações de equinos, suínos, caprinos, ovinos e muares). Segundo Diniz 

(1991), no início do século XVII, época da invasão holandesa, Sergipe já possuía 5.600 

cabeças de gado, e após a expulsão a pecuária se tornou a principal atividade 

econômica, tanto que no fim do século XVIII, Lagarto era o grande exportador da 

capitania e enviava grandes quantidades de gado para Pernambuco e Bahia para dar 

suporte aos engenhos. 
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Ainda no século XVIII, surgiram alguns problemas e embates entre criadores de 

gado e lavradores, já que ambas as atividades cresciam e o gado era criado solto, sem 

cerca, e graças à influência dos criadores com pessoas importantes da administração, 

parte da criação era frequentemente movida para regiões de matas onde as plantações 

eram prósperas, o que gerou algumas desavenças. Após alguns anos de prejuízos, 

problemas regionais e muitas tentativas de ambas as partes em solucionar a disputa de 

forma favorável a seus interesses, a questão foi finalmente resolvida em 1829, quando 

Dom Pedro I, ao tomar conhecimento da situação, determinou que fosse de 

responsabilidade das câmeras municipais postular e estabelecer a proibição da soltura de 

gado em pastos nas proximidades das matas de plantações, em concordância com a Lei 

de 1º de outubro de 1828. Tomando conhecimento disso, a Câmara de Itabaiana 

aprovou a proibição e estipulou multa (30$000 a 60$000) para quem a descumprisse. 

Tal resolução foi aprovada em 14 de janeiro de 1830 pelo Conselho. 

No século XVII foram estabelecidos os primeiros engenhos, bem como, iniciada 

as primeiras culturas de lavouras de subsistência como: arroz, feijão, milho e mandioca 

para produção da farinha, tomando posse das terras pertencentes aos índios que foram 

expulsos em função dos interesses econômicos da coroa portuguesa vinculada ao 

mercado internacional. Os indígenas ainda deixaram como herança para os novos 

ocupantes a cultura do fumo, inicialmente plantada na região de Lagarto. O plantio do 

algodão também existia e podia ser percebido na região de Itabaiana. 

 

Lento, porém, foi o desenvolvimento da Vila, prejudicado pela 

passagem do holandês. As fazendas de gado que, prósperas, 

começaram a desenvolver-se, foram destruídas ora pelos portugueses, 

ora pelos holandeses, ante a disputa do território sergipano na época 

de Nassau. Barleus, o historiador da aventura flamenga no nordeste 

brasileiro, refere-se à prosperidade que o gado apresentava nas bandas 

de ―Itapuana‖, como denomina ele a Itabaiana. Será a agricultura que, 

aos poucos, vai fixando o colono à terra com as plantações de algodão, 

mandioca e legumes. Também vinha constituindo-se um artesanato, 

utilizando o algodão, do qual saiam tecidos grosseiros e redes, que vão 

garantir a subsistência das famílias aí residentes. Um próspero 

comércio, decorrente dessas fabricações, se iniciou através de 

negociantes que percorriam os sertões da Bahia, Pernambuco e Ceará 

levando aqueles produtos. A cana se desenvolveu nos vales férteis do 

rios Sergipe e Jacaracica. (NUNES, 1975, p. 409) 
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Maria Thetis Nunes ratifica o estabelecimento da agricultura nas terras 

sergipanas, citando as culturas de algodão, mandioca, legumes e cana-de-açúcar, além 

da confecção de artesanatos advindos da própria produção algodoeira. 

Vale lembrar que a concessão das sesmarias se deu sem o mínimo de equidade e 

preocupação com a divisão, na forma de doação. As terras concedidas eram tão extensas 

que nem podiam ser cultivadas em sua totalidade, indo totalmente de encontro com a 

Lei de Sesmarias, promulgada em 1375 pelo Rei de Portugal Dom Fernando, que para 

combater o desleixo dos sesmeiros previa um melhor aproveitamento das terras. 

Segundo Diniz (1991), a lei estabelecia que: a) a cultura do solo era obrigatória, tendo 

em vista o interesse coletivo, o abastecimento; b) se o sesmeiro não pudesse explorar 

toda a terra, deveria arrendar o excesso; e c) caso o sesmeiro não quisesse trabalhar a 

terra diretamente, nem aforá-la, esta lhe seria confiscada, distribuindo-a com quem a 

aproveitasse. Porém nada disso aconteceu, o que só provocou o enriquecimento de 

poucas famílias, enquanto inúmeras pessoas sem posses tentavam explorar e cultivar 

terras encontradas sem dono, mas logo eram expulsas por pessoas com poder e 

influência que ficavam com a terra já cultivada. Esses fatores claramente caracterizam e 

evidenciam a formação das grandes propriedades e o surgimento do domínio histórico 

da grande propriedade fundiária no estado de Sergipe, motivo de movimentos e lutas 

nos dias atuais contra o latifúndio pela posse da terra. 

Sobre a localização das sesmarias em Sergipe no início do século XVII, as 

primeiras concedidas se localizavam em sua maioria próximas à costa litorânea e nas 

regiões ribeirinhas, visando tanto um estratégico escoamento de suas produções como 

também uma melhor defesa de seu território contra invasores que vinham em busca de 

pau-brasil, algodão e pimenta da terra como era o caso dos franceses.  A necessidade de 

água para a lavoura e para os rebanhos também justificava a proximidade dos lotes aos 

rios. Nesse período o interior ainda não era explorado e servia de refúgio para os índios 

sobreviventes da invasão colonial, porém com os passar dos anos e a necessidade de 

novas ocupações esse cenário foi mudando, barreiras foram sendo rompidas e os lotes 

de sesmarias começaram a adentrar as terras interioranas.  

Muitas dificuldades foram encontradas, como os embates com os povos 

indígenas, assim muitos sesmeiros desistiram de alguns recortes de terra por conta de 

dificuldades para cultivar, dentre essas dificuldades estavam a falta de mão de obra, 

com isso algumas doações foram feitas como previa a Lei de Sesmarias, principalmente 
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entre os rios Vaza-Barris e Sergipe. A ocupação do interior, inclusive, era incentivada 

pelo rei de Portugal por conta da procura por minérios e riquezas do subsolo. 

No quarto capítulo de uma coletânea de Textos para a História de Sergipe 

(1991), no trabalho intitulado ―A Propriedade da Terra e a Questão Agrária‖, de Diniz, a 

mesma mostra estudo feito por Salomão (1981) sobre 367 sesmarias de Sergipe, em que 

o mesmo relata as dimensões e variáveis dos lotes concedidos nesse processo. Foi 

constatado que os recortes de terra distribuídos após a expulsão dos holandeses eram 

significantemente maiores que os do período anterior, e abriu a possibilidade de que o 

retorno das atividades de colonização tenha proporcionado a aquisição de maiores 

extensões de terra. Os tamanhos das sesmarias alternavam de acordo com as riquezas de 

quem iria receber e com a localização, sendo que, quanto mais afastada do litoral, 

maiores eram. No litoral se concentravam os engenhos, já as sesmarias do interior eram 

utilizadas, sobretudo, para a pecuária. Uma grande quantidade foi doada, sobretudo na 

região de Itabaiana. 

Thetis Nunes cita o desenvolvimento econômico em Itabaiana e em suas 

proximidades, abordando a importância do algodão na arrancada agrícola do século 

XIX. Nesse período a demanda do produto aumentou consideravelmente e as portas dos 

mercados internacionais foram abertas para Sergipe, principalmente para Itabaiana, já 

que muitos países como os Estados Unidos enfrentava m um colapso e uma crise de 

abastecimento em consequência da Guerra de Secessão. A necessidade de produção e o 

excelente alcance dos preços foram ideais para alavancar e estimular essa expansão 

agrícola, que incentivou ainda investimentos tecnológicos. 

 

O auge da expansão foi atingida a partir de 1870 quando a máquina, a 

vapor, de descaroçar algodão chegou à Itabaiana. Rapidamente, se 

propagou o invento, e, em 1874, o município contava com 50 vapores, 

o que influenciou na vida urbana itabaianense, que se torna cidade 

pela Resolução 1.331 de 28 de agosto de 1888. Nos fins do século 

XIX, já a população do município alcançava 27.000 habitantes. 

Começa a destacar-se nessa época, a partir da instalação de um 

descaroçador de algodão, uma povoação situada em pleno centro das 

―matas‖ de Itabaiana, num local conhecido como Chã de Genipapo, e 

que toma o nome de São Paulo (atual cidade de Frei Paulo). Seria a 

primeira porção do município de Itabaiana a desmembrar-se, 

formando uma nova unidade política. (NUNES, 1975, p. 417) 

 

A prosperidade tomou conta da região de Itabaiana e, pouco a pouco, outros 

núcleos de povoação, pertencentes a este município, além de Frei Paulo, iam se 
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destacando e buscando seu desmembramento e sua autonomia política, como foi o caso 

de Moita Bonita, Pedra Mole, Campo do Brito, Pinhão, Ribeirópolis, Macambira e 

Carira. Além daqueles que se uniram a outros que se desmembraram de municípios 

próximos. Com isso, restou a Itabaiana mais ou menos um terço (420 km² naquela 

época, hoje sua área é de 336 km²) da área que a Vila tinha inicialmente. 

Outro autor a citar o agreste e sertão sergipano, foi Manuel Correia de Andrade, 

em sua obra, A Terra e o Homem no Nordeste, onde ele faz uma trajetória e uma 

caracterização do nordeste como um todo, relatando hábitos, costumes, atividades 

econômicas e tantos outros pontos correspondentes à região. O autor também cita o 

desenvolvimento econômico de Itabaiana, a partir da produção de algodão. 

 

Nos fins do século XVIII e no século XIX, pelos mesmos motivos que 

ocorreram no agreste, a agricultura tomou com o surto algodoeiro, 

rápido desenvolvimento no sertão. Grande parte do produto era 

consumida na própria região, após tecido manualmente, pelas 

tecedeiras. Vilas houve como a de Itabaiana, situada no agreste 

sergipano, que se notabilizaram no início do século XIX (1808), por 

essa atividade artesanal exercida, sobretudo por mulheres. Grande 

parte do algodão, porém, como o do Vale do Pajeú, atravessava as 

caatingas por caminhos com mais de uma centena de léguas em 

demanda do Porto do Recife, de onde seguia para ser beneficiado nos 

teares ingleses. (ANDRADE, 1964, p. 189) 

 

Além de abordar a importância da alavancada algodoeira para o crescimento e 

progresso do município e região, o autor menciona Itabaiana como pertencente ao 

agreste, zona com pouca e insuficiente umidade para cultura da cana-de-açúcar, mas 

destaca a produção de mandioca, legumes e fumo. E cita uma significativa divisão de 

propriedade na área de Moita Bonita nutrida pela agricultura de subsistência e 

atividades comerciais de lavradores que acabavam por serem fornecedores das grandes 

cidades litorâneas desse e de outros estados da região. 

 

 

1.4 Dados de Sergipe e caracterização do Território do MDA 

 

 

O estado de Sergipe, no que diz respeito aos aspectos sociais, tem conseguido 

melhorias significativas no âmbito do próprio estado e até do Nordeste na última 

década. Em número de habitantes o estado ultrapassou os 2 milhões, somando mais 
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especificamente 2.068.031 habitantes de acordo com o Censo de 2010, o crescimento 

entre 2000 e 2010 foi de 14,1%, com taxa anual de crescimento de 1,49%, sendo 

inclusive superior ao crescimento da população brasileira. Os dez municípios mais 

populosos são: Aracaju (570.937 hab), Nossa Senhora do Socorro (160.829 hab), 

Lagarto (94.852 hab), Itabaiana (86.981 hab), São Cristóvão (78.876 hab), Estância 

(64.464 hab), Tobias Barreto (48.039 hab), Itabaianinha (38.886 hab), Simão Dias 

(38.724 hab) e Nossa Senhora da Glória (32.514 hab). A população urbana sergipana é 

de 73,5% e a rural de 26,5% do total do estado. Em relação ao quantitativo de gênero, a 

população feminina ainda é maioria com 51,4% (1.062.982 hab) deixando a população 

masculina com 48,6% (1.005.049 hab). 

O crescimento populacional de Sergipe se justifica devido a algumas melhorias 

nos indicadores sociais, como por exemplo, a mortalidade infantil que caiu de 37,5 em 

2004 para 31,4 em 2009 (para cada mil nascidos vivos), número que se encontra abaixo 

da média da Região Nordeste, que possui taxa de 33,2. A taxa de fecundidade em 

Sergipe é de 1,8 filhos contra 2,04 para cada mulher da média nordestina. No Nordeste a 

expectativa de vida é de 70,4 anos (sendo 66,9 para homens e 74,1 para mulheres), já no 

Estado de Sergipe a expectativa de vida é de 71,6 anos, para os homens a média é de 

68,3 anos, enquanto para as mulheres o número sobe para 75,1. 

A taxa de analfabetismo (das pessoas com 15 anos ou mais) é de 16,3%. O 

Índice de Desenvolvimento Humano sergipano em 2007 era de 0,770, superior ao do 

Nordeste que era de 0,749 e inferior ao brasileiro que somava 0,816. O Indicador de 

Desenvolvimento Sócio Econômico - IDSE, nesse mesmo período sofreu uma evolução 

significativa, alcançando 48,5, número bastante superior aos 23,0 de 2001. 

No que se refere a economia, Sergipe por vários séculos dependeu 

economicamente da produção de cana-de-açúcar, contudo, a partir dos anos 1990 as 

atividades econômicas do estado foram se diversificando e esse panorama passou a 

mudar. A exploração de petróleo e gás natural e os incentivos fiscais do seu potencial 

energético através da usina de Xingó impulsionaram de forma significativa a produção 

industrial do estado. Além do setor de comércio e serviços impulsionado pelo turismo. 

O Produto Interno Bruto - PIB sergipano alcançou um crescimento de 2,6%, 

com valor estimado de R$19.552 milhões que corresponde a 0,6% do valor nacional. O 

estado ultrapassou o estado de Alagoas e está na 20ª posição do ranking nacional. O 

setor de serviços tem a maior participação no PIB do Estado de Sergipe com 61,8%, em 

seguida vem a indústria e a agropecuária, com 33,0% e 5,2% respectivamente. No 
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desempenho por setores a agropecuária alcançou um valoroso crescimento de 20,0%, se 

destacando a produção de milho com 146,6%, coco da baía com 117,3%, abacaxi com 

39,8%, a pesca com 4,5% e a criação de aves com 3,5%. A indústria teve queda de 

1,9%. Já o setor de serviços apresentou crescimento de 3,2%. Se destacando a atividade 

de intermediação financeira, seguros e previdência complementar com 9,8%, transporte 

rodoviário com crescimento de 6,3% e serviços de informação com 6,0%. O setor com 

maior peso na economia do Estado (administração, saúde e educação pública e 

seguridade social com 24,5%) teve um crescimento de 2,6%, a saúde pública com o 

maior crescimento ficou com 5,1% e a atividade de comércio e serviços de manutenção 

e reparação apresentou crescimento de 2,6%. 

Na agricultura do estado se destacam o milho que tem a maior área colhida e 

alcançou uma produção de 703.294 toneladas em 2009, o que significa um aumento de 

20,27%. O feijão também se destacou com 27,47%, bem como a cana-de-açúcar com 

7,31% e a melancia com 4,62%, todas lavouras temporárias (tabela 01). 

 

Tabela 01 – Evolução da quantidade dos principais produtos das lavouras temporárias em 

Sergipe – 2007-2009. 

Produtos    Quantidade Produzida        Variação (%)  

 2007   2008 2009 08/07 09/08 

Abacaxi (mil 

frutos) 

13.768 19.250 20.136 39,82 4,60 

Arroz (ton) 53.265 58.585 57.166 9,99 -2,42 

Batata doce 

(ton) 

37.010 42.444 40.032 14,68 -5,68 

Cana-de-

Açucar (ton) 

2.401.966 2.429.603 2.607.155 1,15 7,31 

Feijão (em 

grão)(ton) 

22.374 22.255 28.369 -0,53 27,47 

Fumo (ton) 2.731 2.534 2.318 -7,21 -8,52 

Mandioca 

(ton) 

498.233 509.739 491.367 2,31 -3,60 

Melancia (ton) 17.310 11.245 11.765 -35,04 4,62 

Milho (em 

grão)(ton) 

237.129 584.786 703.294 146,61 20,27 

Tomate (ton) 4.708 5.286 4.891 12,28 -7,47 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal de Sergipe (2010). 

Elaboração: Santos (2014). 

 

Com relação às lavouras permanentes (tabela 02) os destaques no estado ficam 

para a laranja (784.382 toneladas) com 53.001 hectares de área colhida e crescimento de 

1,59% e o coco-da-baía (279.203 toneladas) com 42.000 hectares e queda de 0,76%. O 

mamão teve o maior crescimento percentual, 16,74%. Já a pecuária, por sua vez, tem 
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apresentação tímida na configuração sergipana, sem muita expressividade. Os últimos 

crescimentos ficaram por conta da criação de caprinos (7,05%), ovinos (6,54%), 

asininos (4,02%) e bovinos (3,70%). A produção de leite alcançou crescimento de 

10,35% e a de ovos 4,22%. 

 

 

Tabela 02 – Evolução da quantidade dos principais produtos das lavouras permanentes em 

Sergipe – 2007-2009. 

Produtos    Quantidade Produzida (t)        Variação (%)  

 2007   2008 2009 08/07 09/08 

Banana 64.210 56.239 55.935 -12,41 -0,54 

Coco da Baía 

(1) 

129.457 281.355 279.203 117,33 -0,76 

Laranja 764.110 772.070 784.382 1,04 1,59 

Limão 14.802 13.895 12.048 -6,13 -

13,29 

Mamão 12.173 12.479 14.568 2,51 16,74 

Manga 27.681 24.892 24.513 -10,08 -1,52 

Maracujá 44.782 44.133 44.486 -1,45 0,80 

Tangerina 12.632 8.657 8.895 -31,47 2,75 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal de Sergipe (2010). 

Elaboração: Santos (2014). 

(1) Produção obtida em mil frutos. 

 

Esse trecho do estado em estudo compreende um espaço de transição entre o 

litoral úmido e o sertão semi-árido, com o clima tropical megatérmico seco e úmido, 

apresenta precipitação média anual inferior a 1000 mm, com temperatura média anual 

de 24,7ºC.  Para Melo (1983):  

 

[...] o agreste se distingue pela existência do grupo das lavouras 

tradicionais de elevados índice de disseminação espacial e pelo 

grupo das lavouras próprias da agricultura de exceção e das 

áreas de grandes lavouras. No primeiro desses grupos as culturas 

principais são a do feijão, do milho, do algodão e da mandioca. 

No segundo grupo e nas áreas de grande lavoura comercial, 

predominam práticas agrícolas intensivas em capital e trabalho. 

(MELO, 1983, p. 26)  

 

No Agreste predomina o sistema bovino-policultura e opera como celeiro para o 

conjunto de áreas contínuas em que produz leite e carne, além de culturas de 

subsistência e eventualmente culturas industriais, exercendo assim, a função de 

abastecer os espaços vizinhos. Esse espaço atua também como reserva de força de 

trabalho através de migrações sazonais. Como na policultura do Agreste predominam as 
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lavouras de ciclo curto aumenta a oferta de mão-de-obra durante o período de preparo 

do solo e na colheita. 

Para fazer uma breve caracterização do território é importante salientar alguns 

dados e peculiaridades: no que diz respeito à geomorfologia do território, o sertão e 

agreste ocidental do estado de Sergipe comportam três unidades geomorfológicas: 

Pediplano Sertanejo, Serras Residuais e Tabuleiros Costeiros. 

• Pediplano Sertanejo - Apresenta-se como área predominante no sertão e agreste 

ocidental, caracterizando uma superfície pediplanada, de erosão elaborada por 

processos de pediplanação, em clima semiárido e de transição, truncando 

estruturas pré-cambrianas e paleozóicas, localmente dissecadas em colinas e 

relevos tabulares, encontra-se basicamente em todos os municípios da área de 

estudo.  

• Serras Residuais - Apresenta altitude entre 300 e 600 metros, são feições 

esculpidas em estruturas pré-cambrianas e cambrianas, que apresenta uma 

dissecação diferenciada. Encontra-se representada pela serra das aguilhadas e de 

Itabaiana. A primeira abrangendo parte dos municípios de Tobias Barreto, 

Riachão do Dantas, Lagarto, Poço Verde e Simão Dias. Enquanto que a serra de 

Itabaiana abrange alguns municípios, a exemplo de Itabaiana e areia Branca. 

• Tabuleiros Costeiros - São baixos planaltos sedimentares de rochas muito 

uniformes, elaborados do litoral para o interior sobre sedimentos do Grupo 

Barreiras (Terciário/Quaternário), do Grupo Sergipe (Cretáceo) e do Grupo 

Igreja Nova (Jurássico), em Condições de extrema semi-aridez que ocorreram 

durante o Pleistoceno. As altitudes oscilam entre 50 e 220 metros, com 

predominância dos 100 a 150 metros. No sertão e agreste ocidental, essa unidade 

geomorfológica é encontrada apenas na sua parte oriental, a exemplo dos 

municípios de Lagarto e Areia Branca. 

 

Desde 2007 a SEPLAG dividiu o estado em oito unidades territoriais de 

planejamento de modo a regionalizá-lo. As oitos regiões que compreendem essa divisão 

administrativas são: Alto Sertão, Baixo São Francisco, Médio Sertão, Leste, Agreste 

Central, Sul, Centro Sul e Grande Aracaju. O Território Rural do Sertão Ocidental-SE é 

composto por 19 municípios, dos quais cinco estão inseridos na região do Centro Sul do 

estado (Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto) e 

quatorze no Agreste Central (Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, 
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Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, 

Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do Aleixo). O Sertão Ocidental-SE 

abrange uma área de 6.683,80 Km², a população total do território é de 455.524 

habitantes, onde 193.099 vivem na área rural, o que corresponde a 42,39% do total. O 

território possui 38.698 agricultores familiares, 1.471 famílias assentadas e 1 

comunidade quilombola. E seu IDH médio é 0,62. 

O Território Centro-Sul como o próprio nome se refere está localizado no 

Centro-Sul do Estado de Sergipe, é formado por cinco municípios: Lagarto, Poço 

Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto. Seu território abrange uma 

área de 3.520,90 km², com uma população de 222.977 habitantes (IBGE, Censo 2010), 

o que representa 16% da área do Estado e 10,78% da população. A densidade 

demográfica é de 63,33 hab./km² e o IDH Municipal vai de 0,556 a 0,614 (PNUD, 

2000). 

Lagarto é a maior cidade do interior do estado, em 2013 sua população foi 

estimada pelo IBGE em 100.330 habitantes, sendo o terceiro município mais populoso 

de Sergipe, a área da unidade territorial é de 969,577 km² e sua densidade demográfica é 

de 97,84 hab/km². Se destaca na produção de mandioca, milho, laranja e maracujá.  

A cidade de Poço Verde é o município que se encontra mais a oeste do estado, já 

na divisa com a Bahia. Em 2013 sua população foi estimada em 23.078 habitantes, sua 

unidade territorial possui uma área de 440,133 km², sua densidade demográfica é de 

49,95 hab/km² e na agricultura o município se destaca na produção de feijão e milho. 

Riachão do Dantas ingressou no Território do Sertão Ocidental em 2008 após a 

criação dos Territórios da Cidadania, juntamente com Areia Branca, Campo do Brito, 

Itabaiana, Lagarto, Malhador, Moita Bonita e São Domingos. Sua população está 

estimada em 19.937 habitantes, a área da unidade territorial é de 531,474 km² e a 

densidade demográfica de 36,48 hab/km². Os destaques da sua produção agrícola ficam 

por conta das produções de laranja e mandioca. 

Simão Dias é uma das cidades que mais recebe reuniões do colegiado do Sertão 

Ocidental, nela está sendo construído um Centro de Formação de Agricultores que 

poderá futuramente se tornar uma sede do território. A cidade tem sua população 

estimada em 40.199 habitantes, possui uma área de 564,690 km² e uma densidade 

demográfica de 68,64 hab/km². O município tem como principais fontes de receitas a 

agricultura com a produção de feijão, mandioca e principalmente milho, produto de 

maior destaque produtivo. E ainda com a pecuária, principalmente com a criação de 
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bovinos e com a mineração (lavra de rochas carbonáticas para transformação em cal e 

brita). 

Tobias Barreto está entre as cinco os municípios mais populosos do interior do 

estado, em 2013 sua população foi estimada em 50.557 habitantes, possui também um 

território extenso com a unidade territorial com área de 1.021,308 km² e densidade 

demográfica de 47,04 hab/km².  

O Território Agreste Central está localizado no Centro-Noroeste do Estado de 

Sergipe, seu território abrange uma área de 3.123,21 km², com uma população de 

232.547 habitantes (IBGE, Censo 2010), o que representa 11,24% da área do Estado e 

11,24% da população. A densidade demográfica é alta com 74,46 hab./km² e o IDH 

Municipal vai de 0,567 a 0,678 (PNUD, 2000). O território é composto por quatorze 

municípios, são eles: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, 

Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, 

Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do Aleixo. 

Areia Branca é o município mais próximo da capital sergipana entre os que 

compõem o território, estando apenas a 36 km de distância. Possui uma população 

estimada em 17.825 habitantes, área de 146,677 km² e sua densidade demográfica é de 

114,93 hab/km². Na produção agrícola os destaques ficam por conta da mandioca, cana-

de-açúcar, milho, tomate e melancia. 

A cidade de Campo do Brito fica a 53 km da capital e assim como Areia Branca 

está situada na região de Itabaiana, cidade da qual foi desmembrada. Tem uma 

população de aproximadamente 17.594 habitantes, área da unidade territorial de 

201,725 km² e densidade demográfica de 83,03 hab/km². Tem sua maior produção 

agrícola voltada para o cultivo de mandioca e feijão. 

Um dos maiores produtores de milho do estado de Sergipe, Carira possui 

número de habitantes pouco maior (21.109 habitantes) que as duas cidades da região 

citadas anteriormente, Areia Branca e Campo do Brito, contudo, suas dimensões 

territoriais são bem maiores, possuindo uma área de 636,402 km², o que acarreta uma 

baixa densidade, 31,44 hab/km². Na agricultura, além do milho, o município tem ainda 

pequeno destaque na produção de feijão. 

O município de Frei Paulo possui uma área de 400,363 km², densidade 

demográfica de 34,65 hab/km² e sua população em 2013 foi estimada em 14.730 

habitantes. Os principais produtos da sua agricultura são o milho, a mandioca e o feijão. 



47 
 

Itabaiana está entre as grandes cidades do Sertão Ocidental em termos 

populacionais e econômicos, embora, se comparado a outros municípios, não possua 

dimensões territoriais tão significativas. Contudo, esse dado é rapidamente superado se 

considerarmos sua exuberância natural, é no município que se encontra o Parque 

Nacional da Serra de Itabaiana, com sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Estação Ecológica, Parque dos Falcões, 

dentre outras relevâncias. O município possui uma população de 91.873 habitantes, uma 

área territorial de 336,693 km² e densidade de 258,30 hab/km². Possui também um dos 

comércios mais fortes do interior do estado, é considerada a capital do caminhão por ter 

o maior percentual de caminhão por pessoa do Brasil, e na agricultura tem forte 

destaque na produção de mandioca, batata-doce, tomate, melancia e banana. 

O pequeno município de Macambira também está situado na região de Itabaiana 

e tem sua fundação ligada ao desmembramento do município de Campo do Brito. Sua 

população em 2013 foi estimada em 6.723 habitantes, a área da sua unidade territorial é 

de 136,937 km² e sua densidade demográfica é de 46,74 hab/km². Na agricultura é 

registrada principalmente a produção de milho e mandioca. 

Situada já próximo ao leste do estado, a cidade do inhame, como o município de 

Malhador é conhecido, fica a 49 km da capital Aracaju e possui uma população 

estimada em 12.501 habitantes, com densidade demográfica de 119,30 hab/km² já que 

sua área territorial é de 100,941 km². Além do inhame, Malhador é grande produtor de 

mandioca e banana, além de melancia, feijão, cana-de-açúcar e maracujá. 

Na mesma porção onde se encontra Malhador está situado o município de Moita 

Bonita, que possui ainda números parecidos com os da cidade anterior citada. Sua 

população é de 11.350 habitantes, área de 95,819 km² e densidade demográfica de 

114,81 hab/km². Dada às proporções evidencia-se Moita Bonita como grande produtor 

de mandioca, milho, feijão e manga. Mas se destaca principalmente na produção de 

batata doce, inclusive há uma festa anual na cidade intitulada com o nome do tubérculo. 

Na parte norte do território do Sertão Ocidental se encontra o município de 

Nossa Senhora Aparecida, com uma população de 8.788 habitantes, área de 340,380 

km² e densidade demográfica de 25,00 hab/km². A base de sua produção agrícola é o 

milho e o feijão. 

Pedra Mole é um pequeno município do estado de Sergipe com uma área 

territorial de 82,026 km², densidade demográfica de 36,26 hab/km² e população 

estimada em 3.141 habitantes. Tem a agricultura baseada na produção de milho. 
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Vizinho a Pedra Mole está Pinhão, município com características semelhantes, 

embora tenha o dobro da população e quase o dobro do território. Sua população é de 

6.318 habitantes, área de 155,888 km² e densidade demográfica de 38,32 hab/km². A 

base da sua agricultura também é o milho. 

O município de Ribeirópolis está situado acima de Itabaiana e no passado foi 

uma povoação da mesma. Sua atuação agrícola se destaca pela produção de milho, 

mandioca, feijão e tomate. A área de sua unidade territorial é 258,534 km², a densidade 

demográfica de 66,42 hab/km² e população de 18.071 habitantes. 

São Domingos é um município desmembrado em sua origem do município de 

Campo do Brito. Possui uma população de 10.801 habitantes segundo estimativa feita 

pelo IBGE em 2013, sua área é de 102,470 km² e sua densidade demográfica de 100,23 

hab/km². Na agricultura seu principal destaque produtivo é a mandioca, seguido de 

laranja, maracujá e feijão. 

Por fim, o município de São Miguel do Aleixo, que é um dos municípios mais a 

norte do território estudado. Desmembrado de Nossa Senhora da Glória em sua origem, 

Aleixo possui uma pequena população de 3.859 habitantes, uma área territorial de 

144,089 km² e densidade demográfica de 25,66 hab/km². O milho e a mandioca são a 

base da sua agricultura. 
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Figura 01. Território do Sertão Ocidental Sergipano.  

Fonte: SDT/MDA (2009). 
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O território do Sertão Ocidental inicialmente era formado por onze municípios, 

após a implantação do Programa Territórios da Cidadania em 2008, foi ampliado para 

dezenove, criando um verdadeiro mosaico territorial, que passou a agregar municípios 

tanto do agreste do estado como do centro sul, comportando características distintas, e 

não mais de homogeneidade. Para a assessoria técnica do Colegiado isso cria certos 

impasses para o Território, pois, as realidades são totalmente diferentes, até mesmo para 

a elaboração dos planos de Cadeia Produtiva, Safra e Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural e Sustentável - PTDRS esse fator gera dificuldades, pois assim, 

dois planos têm que ser elaborados, sendo um com ênfase em grãos e outro em 

tubérculos. 

 

 

1.5 Território: o conceito geográfico e o institucional 

 

 

O território pode facilmente fazer interlocução com outras categorias 

geográficas, é o caso do espaço. O homem enquanto indivíduo pertencente e atuante no 

espaço é, certamente, o fator determinante para diferenciação e delimitação das duas 

categorias, visto que, a existência do homem-sujeito e das suas relações cotidianas e de 

poder é que vai gerar uma identidade ‗territorial‘ no determinado espaço. Raffestin 

(1993) confirma tal pensamento ao afirmar que ―ao se apropriar de um espaço, concreta 

ou abstratamente, o ator territorializa o espaço‖, ou seja, a identidade e o vinculo afetivo 

ou institucional que o homem impõe ao espaço o transforma em território. O autor ainda 

cita que: 

 

[...] o território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma 

produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as 

relações que o envolve, se inscreve num campo de poder. Produzir 

uma representação do espaço, já é uma apropriação [...]. 

(RAFFESTIN, 1993, p. 144) 

 

O espaço é a base para a existência do território, mas não é o que dá vida e 

dinâmica ao mesmo. O engajamento produtivo e as articulações que acontecem no 

território o dinamiza e caracteriza, bem como, as relações de poder que por si só 

emergem desse espaço transformado. 



51 
 

E não há como falar de poder sem falar do Estado, para Ratzel (apud Moraes 

1997, p. 56) ―Quando uma sociedade se organiza para defender o território, transforma-

se em Estado‖, sendo assim, a organização dessa estrutura dá unidade e legitimação ao 

território que está sob o poder do Estado. 

As mudanças de cunho social, econômico, cultural e ambiental, têm 

impulsionado o crescimento e o avanço econômico. Desta forma, as inovações técnicas 

e reflexivas têm buscado subsidiar a compreensão e explicação dos fatos, demarcando a 

importância da ciência. A ciência Geográfica visa analisar os processos que implicam 

na dinâmica e configuração do espaço, levando em consideração aspectos políticos, 

econômicos, culturais e naturais que se configuram em relações de poder inseridas no 

território. Sobre a relação entre espaço e território, Haesbaert, (2009) afirma que: 

 

Embora não equivalentes, como se referiu Raffestin, espaço e 

território nunca poderão ser separados, já que sem espaço não há 

território – o espaço não como um outro tipo de ―recorte‖ ou ―objeto 

empírico‖ (tal como na noção de ―matéria-prima preexistente‖ ainda 

não apropriada) mas, num âmbito mais epistemológico, como um 

outro nível de reflexão ou um ―outro olhar‖, mais amplo e abstrato, e 

cuja ―problemática‖ específica se confunde com uma das dimensões, 

fundamentais, da sociedade, a dimensão espacial. Ao território 

caberia, dentro desta dimensão, um foco centralizado na espacialidade 

das relações de poder. (HAESBAERT, 2009, p. 625) 

 

O território é um espaço acrescido e incrementado por elementos vitais à sua 

dinâmica e existência, de modo que este não é aquele, mas aquele é fundamental para 

este. Nas definições sobre território é possível notar ainda construções tanto concretas 

quanto abstratas, sendo que, o que está ao nosso olhar e alcance tem uma magnitude 

concreta. Já a identidade, os laços cativos e afetivos agregados ao território dão ao 

mesmo uma existência abstrata. 

O território é conceituado ainda, de uma maneira mais clássica e naturalista, em 

visão intrinsecamente ligada entre homem e natureza, onde há uma ideia de habitat sob 

domínio de uma determinada espécie. 

Voltado para uma dimensão política, cultural e econômica Haesbaert (2004) 

apresenta uma concepção de território em que no viés político ou jurídico-política o 

território é visto como ―um espaço delimitado e controlado através do qual se exerce um 

determinado poder, muitas vezes relacionado ao poder do estado, no cultural ou 

simbólico-cultural prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é 

visto, sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em 
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relação ao seu espaço vivido, e no viés econômico enfatiza a dimensão espacial das 

relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate 

entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão ‗territorial‘ 

do trabalho‖, e ainda reforça: 

 

O território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 

relações de poder, do poder mais material das relações econômico-

políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 

estritamente cultural. (HAESBAERT, 2009 apud 2004, p. 79) 

 

Mostrando que a concepção do território atua desde o estabelecimento das 

relações sociais, que venham a emergir a partir de interesses sociais, como também a 

partir dos laços culturais e subjetivos originários de um determinado espaço vivido. 

Milton Santos (2006) aborda essa questão destacando os dois níveis de 

existência, diferenciando o território usado do território em si e, ainda, agrega o trabalho 

ao alicerce dessa categoria: 

 

O território tem que ser entendido como o território usado, não o 

território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 

território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2006, p. 15) 

 

No que diz respeito à abordagem de território feita pelo Governo Federal e seus 

órgãos governamentais, têm-se uma análise mais institucional e menos acadêmica e 

científica, a SDT/MDA define o território como: 

 

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. (Brasil, 2005a, p. 07) 

 

Caracterizando assim como um recorte geográfico ou um conjunto de 

municípios que possuem as mesmas características econômicas, ambientais, culturais, 

geográficas e de identidade, contendo diferentes grupos sociais que se correlacionam. 
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 Rafael Echeverri, Secretário Técnico do IICA, também conceitua o território 

enquanto ferramenta institucional, ele entende que as relações e organizações sociais 

que processam no espaço geográfico têm como finalidade para os atores sociais os 

mesmo objetivos e ações, constituindo assim relações de poder que configuram o 

território. Ele afirma que: 

 

A ação social, enquanto expressão política, implica a organização dos 

componentes do espaço geográfico em processos concretos que 

procuram alcançar os objetivos comuns. Dessa forma, o espaço e seus 

componentes adquirem expressão territorial ao possibilitar que a 

pertinência, a apropriação, o empoderamento e a subordinação social a 

esse espaço convertam-se em mobilização concreta, face às 

finalidades inerentes a um território identificado em sua dimensão 

política e institucional. Assim, um território se constitui em ação ou 

expressão política. (ECHEVERRI, 2009, p. 62-63) 

 

Deste modo, a intenção de se desenvolver o esse estudo, fundamenta-se no 

evidenciamento das transformações ocorridas no espaço paralelamente às relações de 

poder institucionalizadas no território. Constitui-se o desafio de fazer um estudo 

científico acerca do Território Sergipano foco desse trabalho, é justamente evidenciar e 

mensurar o grau de identidade e politização despertada sobre os atores e integrantes da 

institucionalidade do território – o Colegiado – após se tornar um instrumento 

materializado, conhecer o andamento e a efetivação das ações protagonizadas pelo 

Colegiado Territorial. Como afirma Milton Santos (2009), o território é fundamentado 

do trabalho, e é do trabalho, da dinâmica interna de seus atores sociais representativos 

da sociedade civil organizada e da gestão participativa que pode surgir oportunidades e 

esperanças para a população dos municípios que integram o território. 
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2 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, GESTÃO SOCIAL E APLICAÇÃO 

NO SERTÃO OCIDENTAL SERGIPANO  

 

 

2.1 Desenvolvimento Territorial 

 

 

O tema desenvolvimento territorial rural ocupou espaço institucional nas pautas 

de debates e nos discursos acadêmicos e políticos no Brasil em fins dos anos 1990 e 

início dos anos 2000. Porém, no âmbito internacional, há quase quarenta anos foram 

iniciados os primeiros estudos e proposições a respeito das implicações do 

desenvolvimento no campo e da diminuição das disparidades entre o rural e o urbano e 

da necessidade da ―revitalização‖ das questões rurais dentro de uma dimensão mais 

complexa.  

Favareto (2010) destaca, em publicação, de estudo seminal do autor italiano 

Arnaldo Bagnasco, em 1977, como ponto de partida dessa abordagem, afirmando que a 

obra ―representa um marco na associação da ideia de território à ideia de 

desenvolvimento na literatura científica‖.  

Algumas obras e estudos propositivos, aliados a determinadas constatações 

seriam os primeiros sinais do surgimento de um novo cenário e da quebra de 

paradigmas a respeito do viés econômico da cidade e da zona rural, como observamos 

no que se refere a necessidade das preocupações institucionais relacionadas ao mundo 

rural e seu futuro: 

 

Na década de 1970 do século XX, pela primeira vez desde a 

Revolução Industrial, a taxa de urbanização dos países do capitalismo 

avançado fica estagnada. Passa-se a falar até em urbanização dos 

campos, que poderia significar tanto uma contradição em termos 

quanto o sinal de dissolução de uma oposição. (FAVARETO, 2010, p. 

16) 

 

Outros autores como Juliard (1973) e Jollivet & Gervais (1976) já iniciavam 

abordagens que retratavam concepções a respeito da ―modernização produtiva‖ e da 

equidade social e econômica para o setor agrícola. Agregam-se também publicações da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - Cepal, do Banco Mundial e da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. 
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Alcantara (2013) destaca outras contribuições em nível internacional que 

pautaram do desenvolvimento territorial e que serviram de influência para o tema se 

tornasse recorrente no Brasil: 

 

Destaca-se as experiências internacionais, em curso a partir da década 

de 1990, na União Europeia – a Iniciativa Comunitária Ligações Entre 

Ações de Desenvolvimento da Economia Rural- LEADER (LEADER 

Community Initiative). Esse processo é pautado no desenvolvimento 

rural com o objetivo da promoção de iniciativas integradas, 

concebidas e postas em prática à escala local. E busca apoiar os 

agentes rurais a valorizar o potencial dos seus territórios.– e nos 

Estados Unidos – as Zonas de Empoderamento (Empowerment Zonese 

– EZ) e as Comunidades Empresariais Rurais (Enterprises 

Communities – EC). Também voltado para o espaço rural tem como 

proposta realizar processos de envolvimento dos atores que fazem 

parte das ações voltadas para o desenvolvimento, desde a fase do 

planejamento. Nas duas experiências se observa a importância da 

participação da comunidade na elaboração e acompanhamento dos 

projetos demandados em termos territoriais. (ALCANTARA, 2013, p. 

112) 

 

As discussões trazem à tona uma singularidade, as atividades econômicas devem 

se articular e serem concebidas como um todo, abarcando não só os produtores como 

também os consumidores e integrando as atividades agrícolas (rurais) com as atividades 

não agrícolas (urbanas). 

A experiência brasileira na inserção de políticas de desenvolvimento territorial 

ganha força a partir do início do século XXI, quando se torna ―objeto de uma atenção 

política crescente, dando lugar a um ativo processo de definição de programas 

inovadores de distintas procedências‖ (Delgado & Leite, 2011). A já recorrente tentativa 

de combate à pobreza rural e desigualdades regionais no Brasil se alia à questão do 

desenvolvimento territorial rural e sustentabilidade. 

As transformações dos meios de produção inserem o território na dinâmica de 

mercado, porém na confiança no potencial de organização da sociedade civil organizada 

e sua articulação com os poderes públicos e do estabelecimento das institucionalidades e 

da necessidade da dinamização econômica e da inserção desses autores tomando como 

foco o formato das ações territoriais. Como afirma a dicção do autor: ―este movimento 

de transformação produtiva se daria, por sua vez, pelo ordenamento territorial, de forma 

que a localização das atividades econômicas no território possa resultar no arranjo 

necessário para a maximização da produção e do consumo‖ (Geraldi, 2012). 
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As medidas de implementação do desenvolvimento territorial rural no Brasil se 

materializaram de fato com a criação da SDT - Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial em 2003, vinculada ao MDA - Ministério Desenvolvimento Agrário. A 

consolidação inicial se deu com a criação do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat) e posteriormente com o PTC - Programa 

Territórios da Cidadania (2008), que ampliou o alcance político e estrutural do Pronat 

que se voltava prioritariamente para questões do campo, na perspectiva das ações 

interministeriais. 

Ampliando ainda mais essa questão, a CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) define o desenvolvimento 

territorial como: 

 

a combinação de políticas governamentais descendentes com 

iniciativas de desenvolvimento endógeno. Trata-se de um 

desenvolvimento local baseado na participação da sociedade civil. 

Objetiva promover o planejamento, a implementação e a autogestão 

do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o 

fortalecimento e a dinamização da sua economia. O Desenvolvimento 

Territorial apoia-se na formação de uma rede de atores trabalhando 

para a valorização de atributos de uma certa região. Sendo o Território 

a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre 

pessoas, grupos sociais e instituições que podem ser mobilizadas e 

convertidas em um trunfo crucial para o estabelecimento de iniciativas 

voltadas para o desenvolvimento. (CODEVASF, 2010) 

 

Os objetivos dessa política justificam-se na potencialização do local e de um 

formato visando o desenvolvimento, agora de natureza territorial, preocupando-se com 

diversas dimensões, desde a econômica, social, ambiental até a cultural e de identidade, 

diversas vezes ressaltada por Echeverri (2009). 

Por outro lado, é pertinente observar que a política de desenvolvimento 

territorial perpassa os limites das atividades de enfoque rural. É necessário e primordial 

manter uma relação com o apoio e suporte de outros setores, não menos fundamentais, 

que saem dos níveis de responsabilidade da SDT. 

 

Há todo um conjunto de recursos e de programas sob alçada de outras 

estruturas de governo que precisam igualmente ser mobilizados e 

postos à serviço desses territórios. Este é o caso, sobretudo, das 

políticas de educação e saúde, das políticas de proteção social e de 

transferência de renda, mas também de investimentos em 

infraestrutura e tecnologia, ou de políticas ambientais. Isto apenas no 
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âmbito federal, sem falar na igualmente necessária integração entre os 

três níveis de governo. (Brasil, 2005d, p. 10) 

 

É dentro deste ensejo que a Gestão Social se insere, com essencial importância 

na condução do ator social enquanto protagonista do ―processo desenvolvimentista‖. 

Dentro desse contexto, é necessário manter relações e comunicações com diversos 

programas e ultrapassar os limites setoriais, com vista ao desenvolvimento sustentável. 

Em outras palavras, a questão territorial vai além da dimensão municipal, porém 

eficientemente mais definida, pois não alcança a dimensão estadual, por ser mais 

complexa. Somando-se também que o desenvolvimento na seara territorial opera de 

forma multidimensional, porém evitando o foco setorial ou até mesmo regional, 

inclusive por serem paradigmas superados e que tiveram suas experiências fracassadas 

no passado. 

 

 

2.2 Gestão Social 

 

 

A descentralização e democratização das decisões de políticas públicas, dentro 

do contexto inovador das ações participativas e acompanhamento dos desdobramentos 

das ações territoriais por parte dos atores sociais – inclusive da sociedade civil –, fez a 

discussão a respeito da Gestão Social ganhar contornos mais perceptíveis nos últimos 

anos, em especial na questão do fortalecimento da coletividade socialmente organizada. 

Porém não podemos obstar dos novos desafios e problemas decorrentes da gestão 

pública com participação ativa de membros da sociedade civil organizada e que geraram 

e continuam gerando resistência e dificuldades de adaptação de alguns administradores 

públicos, em especial por parte das prefeituras municipais. 

A Gestão Social tem como um dos principais objetivos o compartilhamento do 

poder de decisão e das definições acerca das possibilidades na execução dos assuntos 

públicos e de interesse coletivo, nas três esferas do poder. 

 

Quando se fala em gestão, busca-se referir ao processo que envolve, 

organização, planejamento, direção, implementação, monitoramento e 

avaliação de estratégias e ações planejadas. A gestão social 

participativa diz respeito, fundamentalmente, a um processo político 

de tomada de decisões de forma compartilhada entre o Estado e a 



59 
 

sociedade. Um processo de empoderamento dos atores sociais e de 

ação-reflexão sobre a prática social, no sentido de desenvolver a 

capacidade e habilidade coletiva de transformar a realidade. (Brasil, 

2009, p. 04) 

 

É evidente que a ―escala‖ da Gestão Social dependerá do grau de maturidade e 

interação dos agentes sociais com relação à governança e da estrutura institucional 

disponível. Desse lado, o documento oficial que aborda a questão territorial preconizado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário destaca quatro princípios imprescindíveis 

para o desenvolvimento da Gestão: planejamento participativo, controle social 

transparente, coordenação democrática e organização descentralizada, como mostra a 

figura 02. 

 

 

Figura. 02. Princípios da Gestão Social. 

Fonte: MDA (2005). 

Elaboração: Santos (2014). 
 

A SDT entende que Gestão Social é uma ferramenta de operar, discutir, 

deliberar e monitorar ações territoriais, em particular das políticas e iniciativas voltadas 

para a promoção do desenvolvimento das áreas rurais, e para que ela ocorra de maneira 

eficaz deve se apoiar em sistemas descentralizados, baseados em forte participação, com 

maior fluidez e densidade de informação, em estabelecimentos de parcerias e de 

articulações em rede, seguindo os princípios básicos do ciclo de gestão (Brasil, 2005d). 
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No ciclo da Gestão Social os atores sociais ocupam posição central na 

construção do processo e no enfoque territorial, mas a eficácia se dará de forma 

gradativa e de acordo com o planejamento territorial existente ou dos planos a serem 

elaborados. O cerne do desenvolvimento está ligado ao território e à sua importância. 

No âmbito dos Territórios Rurais, Nelson Delgado e Sérgio Leite (2011) 

pontuam que a organização estrutural de gestão institucional descentralizada se dá 

através do MDA, da SDT e das atribuições conferidas aos Colegiados Territoriais. Já no 

formato dos Territórios da Cidadania, o processo se configura através de um Comitê 

Gestor Nacional, dos Comitês de Articulação Estadual (organizações federais, estaduais 

e os representantes municipais nos territórios) e Colegiados Territoriais. No Comitê 

Gestor Nacional estão inseridos todos os ministérios envolvidos e o MDA executa a 

coordenação, com articulação feita pela Casa Civil e monitoramento pelo Nead - Núcleo 

de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural. 

Os Comitês de Articulação Estadual possuem caráter consultivo e propositivo, 

buscam articulações entre órgãos das três esferas do poder e apoiam a mobilização e 

organização dos CODETERs, apoiando a integração das políticas nos respectivos 

territórios e monitorando a executabilidade do Programa, auxiliando as ações. Os 

Colegiados Territoriais possuem, na configuração do Pronat, representantes do poder 

público e da sociedade civil em cada território. Já no PTC - Programa Territórios da 

Cidadania a estrutura se amplia, pois há uma coordenação executiva com composição 

paritária (Delgado & Leite, 2011). 

Como foi dito, as maiores dificuldades enfrentadas no processo de Gestão Social 

está na resistência dos gestores em abraçar iniciativas provenientes de ações que 

envolvem a sociedade civil, ou seja, ações onde o gestor não é o único proponente.  

A sociedade brasileira é extremamente heterogênea, permeada por conflitos, 

interesses e repleta de disparidades econômicas e sociais. Nesse sentido, as políticas de 

desenvolvimento e a Gestão Social na qual estão inseridas, tem como dever 

potencializar e estimular a cidadania e a inclusão social para busca de melhorias no 

quadro da qualidade de vida da população. Para figura do ator social é importante e 

necessário o exercício do diálogo, mobilização, organização territorial, negociação, 

aprendizagem e priorização de consensos em ambientes favoráveis para alcance do 

êxito. 

Na perspectiva do Estado é necessário que haja na prática a descentralização 

político-administrativa para que se defina a organização e sejam ponderadas novas 
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relações entre o social, o político, o econômico e o ambiental em um viés sustentável. 

Além disso, deve haver a busca por compromissos entre o público e o privado 

provenientes e inseridos na dinâmica de desenvolvimento, bem como efetiva e 

transparente participação da sociedade. 

 

A ideia de Gestão Social pressupõe a existência de atores sociais e de 

gestores públicos capazes de levar adiante as estratégias de 

concentração dos agentes públicos e privados em torno de um projeto 

comum de futuro baseado na promoção dos trunfos de um território e 

na eliminação das barreiras e constrangimentos a que esse futuro se 

concretize. No entanto, as competências e habilidades demandadas por 

essa função nem sempre são dadas. Por isso, é preciso que o 

empoderamento dos atores e instituições seja uma preocupação 

presente. (Brasil, 2005a, p. 11) 

 

A política de participação é preponderante para os desafios da Gestão Social nos 

territórios e para sua positiva repercussão. Portanto faz-se necessário o empoderamento 

e a instrumentalização qualificada, assim como a potencialização e valorização das 

forças locais.  

 

 

2.3 A trajetória dos Territórios Rurais no Brasil 

 

 

Como foi visto anteriormente, as políticas de incentivos e promoção do 

desenvolvimento, sobretudo rural, no Brasil foram historicamente ineficazes por 

caracterizar-se de extrema ampla abrangência, operando de forma setorizada, 

concentrando-se no Centro-Sul, principalmente em São Paulo, onde estava situada a 

agricultura de porte mais moderno e com maiores níveis de produtividade, e claro, 

determinante no volume de exportação, gerando excedente e significativa geração na 

produção de divisas internacionais; provocando assimetrias entre às regiões menos 

desenvolvidas. Somando-se também os aspectos limitantes das políticas de 

desenvolvimento regional, como o malogro ―estrutural‖ da experiência da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, não superando gargalos 

históricos como a persistência da pobreza e da desigualdade social e regional. 

Nesse contexto, fazendo um corte, operado pelo fracasso do ―desenvolvimento 

regional‖, da agressividade neoliberal dos anos 1980 e 1990 do século passado; esses 
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entraves contribuíram para que iniciasse processos de mudanças em nível institucional, 

isso no âmbito das políticas públicas, pautadas em iniciativas e mecanismos que 

articulassem o Estado e a Sociedade Civil, visando aperfeiçoar mecanismos e valorando 

novos atores sociais no planejamento e gestão dos recursos públicos, bem como 

trazendo fortalecimento para a agricultura familiar, isso para o heterogêneo mundo 

rural. Ou seja, o debate do desenvolvimento local se configuraria nessa nova feição 

institucional: o desenvolvimento territorial com foco no rural.  

Assim, dentro de uma concepção territorial de desenvolvimento, é criada em 

2003, na gestão do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, como dito anteriormente, a SDT 

dentro da esfera do MDA, em seguida o CONDRAF - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, abrindo assim discussões que serviriam 

de base para o que viria a ser o PDSTR - Programa Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais, com o intento de ―apoiar a organização e o fortalecimento 

institucional dos atores sociais na gestão participativa do desenvolvimento sustentável 

dos territórios rurais e promover a implementação e integração de políticas públicas‖ 

(Brasil, 2005a, p. 3), dando suporte às iniciativas das representatividades do território 

que ―objetivem o incremento sustentável dos níveis da qualidade de vida da população 

rural‖ (Brasil, 2005a, p. 7). 

Nas palavras de Echeverri (2009), a nova aplicabilidade do governo tem um 

enfoque territorial, centrado no desenvolvimento rural. Ele elenca alguns aspectos que 

justificam a adoção dessa abordagem:  

a) O rural é mais do que o agrícola, mais do que um setor econômico; as áreas rurais são 

definidas por suas características espaciais e apresentam menor densidade e maior peso 

nos fatores naturais quando comparadas às áreas urbanas; 

b) A escala municipal é restrita para o planejamento e a organização dos esforços de 

promoção do desenvolvimento; 

c) A escala estadual é bastante ampla para conseguir cuidar da heterogeneidade e das 

especificidades locais, que devem ser mobilizadas em prol de iniciativas de 

desenvolvimento (por isso a descentralização é necessária, face às políticas públicas, no 

que diz respeito à articulação de competências e de atribuição de espaços e de atores nos 

diferentes níveis territoriais); 

d) O território é a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre as 

pessoas, grupos sociais e instituições que podem ser mobilizados e convertidos em eixo 

central para a definição de iniciativas orientadas ao desenvolvimento. 
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Sobre esses aspectos o MDA observa que devem existir medidas que os 

favoreça, e lembra que as ações devem ser descentralizadas para que possibilite a 

mobilização dos atores sociais. O Ministério afirma que: 

 

A abordagem territorial não significa apenas uma escala dos processos 

de desenvolvimento a ser considerada, ela implica também um 

determinado método para favorecê-los. 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. (Brasil, 2005a, p. 

8) 

 

A concepção surge para acabar com a visão reducionista do sujeito histórico e 

propõe, ―sem obliterar a importância da sustentabilidade econômica, que se centra no 

processo de desenvolvimento na proteção da vida, na preservação do meio ambiente, no 

atendimento das necessidades, e no desenvolvimento das potencialidades humanas. 

Processo esse no qual o Estado, sem perder a centralidade, deixa de ter o monopólio do 

poder para – juntamente com a Sociedade Civil – planejar, traçar diretrizes e tomar 

decisões capazes de potencializar as riquezas, em sentido amplo, do local‖ (CARRION 

& CALOU, 2008, p. 15). O desafio é reduzir a pobreza e combater as desigualdades 

sociais , econômicas e regionais evidenciadas no país. 

Enquanto as abordagens mais tradicionais se resumiam a ligar somente o rural 

ao agrícola, o enfoque com base no território torna esse leque mais amplo e abrange 

uma variedade de atividades e setores econômicos. Além de que, não está resumido 

apenas ao campo e à produção agrícola, engloba aglomerados populacionais e pequenas 

cidades, bem como, outros setores de produção. O Desenvolvimento Territorial visa 

atingir e mobilizar toda essa amplitude. 

A concepção de território para a aplicabilidade de políticas para o 

desenvolvimento, seja com iniciativas públicas ou privadas, é quem melhor define e 

identifica os elementos a serem priorizados para despertar a solidariedade e cooperação, 

o envolvimento dos atores sociais e suas diversidades, o fortalecimento de políticas 

sociais e produtivas, buscando manter a identidade territorial, os valores culturais, e 

sempre seguindo modelos sustentáveis para melhoria da qualidade de vida. 

 

O enfoque ou abordagem territorial, na maneira como vem sendo 

trabalhado pela SDT/MDA, é, assim, uma visão essencialmente 
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integradora de espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas 

públicas e tem na equidade, no respeito à diversidade, na 

solidariedade, na justiça social, no sentimento de pertencimento 

cultural e na inclusão social metas fundamentais a serem atingidas e 

conquistadas. (Brasil, 2005d, p. 8) 

 

A SDT/MDA, segundo as Referências para a Gestão Social de Territórios 

Rurais, elenca quatro dimensões as quais os resultados das iniciativas dos processos de 

desenvolvimento devem atingir. São elas: 

 

• A dimensão econômica: resultados econômicos com níveis de eficiência 

obtidos através da capacidade de usar e articular recursos para gerar 

oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo as cadeias produtivas e 

integrando redes de pequenas empresas e agricultores. 

• A dimensão sociocultural: mais equidade social, com intensa participação dos 

cidadãos e cidadãs nas estruturas de poder, tendo como referência a história, os 

valores, a cultura do território e o respeito pela diversidade. 

• A dimensão político-institucional: criação de novas institucionalidades que 

permitam a construção de políticas territorialmente articuladas e negociadas, 

ressaltando o conceito de governabilidade democrática e a promoção e exercício 

da cidadania. 

• A dimensão ambiental: compreensão do meio ambiente como ativo do 

desenvolvimento, enfatizando a ideia de gestão sustentável da base de recursos 

naturais e estimulando novas formas, mais responsáveis, de uso social da 

natureza. 

 

A Gestão Social é indispensável porque dar suporte a essas dimensões, aos 

atores sociais e ao variado leque de atividades econômicas, pois traz coesão para as 

articulações das ações protagonizadas. 

Retomando a abordagem sobre o início da aplicabilidade do enfoque territorial 

nas políticas de desenvolvimento no Brasil, é importante lembrar que tais medidas 

foram influenciadas pelas ações desenvolvidas no Nordeste nas últimas décadas, na 

tentativa e na busca do progresso na região. O intenso debate acadêmico observado 

desde a última década do século XX, também foi de fundamental importância para a 

constituição da pauta territorial e a preocupação com a potencialização do ambiente 

rural. Lembrar que esse debate não foi apenas brasileiro, mas surgiu a partir de diversas 
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experiências internacionais, na tentativa de reescrever ou superar o modelo de 

desenvolvido pelo keynesianismo, porém mais modestamente para a realidade do 

mundo rural. 

O IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura foi 

importante organismo de discussão, estudo e planejamento com base em um novo 

enfoque para o desenvolvimento, o instituto ainda presta relevante contribuição até os 

dias de hoje. O CONDRAF, articulado com o NEAD - Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 

a partir de 2003, se fortaleceram ainda mais nesse processo inovador. O NEAD tem 

como um dos seus principais objetivos a promoção de pesquisas para avaliação e 

aperfeiçoamento de políticas públicas com enfoque na reforma agrária, agricultura 

familiar e desenvolvimento sustentável, visando assim o desenvolvimento rural.  

Por outro lado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, que assim como a SDT faz parte da esfera do MDA, também teve forte 

participação no novo desenho institucional. No âmbito internacional, o CIRAD - Centre 

de Coopération Internationale em Recherche Agronomique pour Le Développement 

também teve grande destaque nas análises do tema. 

Nessa dinâmica dessas duas ultimas décadas, em 1996, na gestão de Fernando 

Henrique Cardoso, sob o Decreto nº 1.946 de 28 de junho, foi criado o PRONAF - 

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, objetivando o desenvolvimento 

sustentável da Agricultura Familiar, facilitando o acesso ao crédito para os agricultores 

familiares e posteriormente proporcionando a Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER). Entre 1996 e 1997 surge o PRONAF Infraestrutura e Serviços Municipais, que 

segundo o Ibase (2002) ―visa apoiar, com recursos financeiros não reembolsáveis, a 

instalação de infraestrutura e serviços essenciais, inclusive assistência técnica e 

extensão rural, nos municípios rurais pobres com grande concentração de 

agricultores(as) familiares. As obras e serviços devem constar nos planos de 

desenvolvimento aprovados por Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. A 

fonte dos recursos é o Orçamento Geral da União e contrapartidas municipais‖. O 

PRONAF Infraestrutura e Serviços Municipais se volta principalmente para as regiões 

mais pobres do país, e foi dele que em 2003 surgiu o PRONAT - Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. Em um registro institucional de 

Referências para o Apoio ao Desenvolvimento Territorial, de 2005, a respeito do 

Programa, o MDA se refere ao documento como algo que: 
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[...] destina-se a divulgar a visão e as propostas de promoção e apoio 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário aos processos de 

desenvolvimento rural com abordagem territorial em curso no Brasil, 

ampliar a discussão em torno deste tema e obter sugestões que 

aperfeiçoem suas propostas e estratégias de implementação. A 

orientação estratégica do Governo Federal para o Plano Plurianual 

(PPA) 2004-2007 direciona esforços para a redução da pobreza, o 

combate à exclusão social e a diminuição das desigualdades sociais e 

regionais. Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

incorporar e implementar novas estratégias e critérios para a 

intervenção pública em prol do desenvolvimento sustentável, 

prioritariamente nos espaços rurais de maior demanda social. (Brasil, 

2005c, p. 3) 

 

A referência ainda elenca as áreas nas quais o Ministério concentra seus esforços 

para atuação: ampliação e fortalecimento da Agricultura Familiar; reforma e 

reordenamento agrário e promoção do desenvolvimento sustentável dos Territórios 

Rurais. E cita as entidades que fomentam esse processo, como a SRA - Secretaria de 

Reordenamento Agrário, a SAF - Secretaria de Agricultura Familiar, a OAN - 

Ouvidoria Agrária Nacional, e as já citadas SDT, NEAD, INCRA e CONDRAF. 

Visando auxiliar a integração, o Programa de Territórios Rurais tem como 

intuito capacitar, em âmbito territorial, a gestão de políticas públicas e organizar as 

demandas sociais para construção e implantação de um plano estratégico, 

descentralizando o poder, proporcionando articulação e planejamento com os atores 

sociais, possibilitando assim a Gestão Social. O foco para desenvolvimento harmônico 

são as regiões onde predominam os agricultores familiares, as comunidades tradicionais 

e os beneficiários da reforma agrária. O programa estabelece nove diretrizes para sua 

efetivação, são elas: 

 

a) Adotar a abordagem territorial como referência conceitual, sendo o território um 

espaço social e politicamente constituído de análise, construção e gestão do 

desenvolvimento sustentável;  

b) Manter o foco na percepção integral do território, sua heterogeneidade única, 

potencialidades e fragilidades, promovendo o planejamento como um processo 

contínuo que se traduz na elaboração e implementação de planos e projetos 

específicos territoriais, preferencialmente na forma de iniciativas coletivas; 

c) Estimular a construção de alianças entre os atores sociais dos diversos setores 

envolvidos; 
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d) Estimular a articulação entre as demandas sociais e as ofertas das políticas 

públicas, promovendo espaços participativos de discussão, concentração e 

gestão que contribuam para a gradual ‗territorialização‘ das políticas públicas e a 

‗politização‘ das demandas sociais; 

e) Promover o desenvolvimento de capacidades e competências territoriais e do 

capital social, propiciando a participação qualificada das populações territoriais 

e gerando condições objetivas de formular e gerenciar seus próprios projetos e 

outras iniciativas; 

f) Adotar o planejamento ascendente como processo de descentralização de 

políticas públicas e de autogestão dos territórios; 

g) Atuar de forma descentralizada, em sintonia com os entes federativos, com a 

sociedade civil e com os movimentos sociais representativos dos diversos 

segmentos comprometidos com o desenvolvimento rural sustentável; 

h) Priorizar a redução das desigualdades sociais, regionais e territoriais, atuando 

preferencialmente em regiões de alta concentração da demanda social das 

políticas de desenvolvimento que apresentem simultaneamente renda baixa ou 

média e pouco dinamismo econômico; 

i) Promover o desenvolvimento sustentável a partir do fortalecimento de uma 

economia territorial fundada na valorização dos recursos locais, na inovação e na 

diversificação de iniciativas, de maneira a garantir aumento da renda e da oferta 

de empregos, contribuindo para o aumento da competitividade sistêmica 

territorial. 

 

O MDA e a SDT buscam iniciativas e estratégias de articulação com parceiros 

do próprio território, fazendo com que aumente o estímulo, a cooperação e o 

envolvimento desses integrantes no processo em andamento na região. Esses 

instrumentos acabam se tornando capazes para atender as demandas do território 

contidas nos planos territoriais. Para articulação com os colaboradores e futuros 

parceiros, a SDT busca oferecer melhor aptidão e eficiência na gestão territorial, 

congregando atores sociais e gestores públicos no fomento à coletividade, tentando 

conciliar sociedade civil e entidades do âmbito público. Para uma melhor gestão 

compartilhada os contratos e parcerias devem ser preferencialmente sempre feitos com 

entidades que integrem o território. 
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O Desenvolvimento Territorial em termos institucionais traz consigo uma 

abordagem territorial bem particular, que faz referência conceitual às ações do 

Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais entendidos como 

espaços socialmente construídos, lugar de manifestação de diversidades culturais e 

ambientais que expressam potencialidades e limites à promoção do desenvolvimento 

rural sustentável. Ele articula, de maneira integrada, as diversas dimensões – sociais, 

culturais, políticas, econômicas e ambientais – que conformam os territórios. E faz a 

adoção de metodologias participativas e mecanismos de planejamento ascendente como 

estratégias de fortalecimento dos processos de descentralização de políticas públicas, 

que estimulam a construção de alianças e buscam protagonismo dos agricultores 

familiares nos processos de gestão social das políticas públicas. 

O MDA, através do CONDRAF (2005) criou o CDT - Comitê Permanente de 

Desenvolvimento Territorial, responsável por algumas atribuições, dentre elas: 

• Acompanhar e avaliar a implementação da estratégia de desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais nos Programas do MDA; 

• Formular e propor as diretrizes para o apoio às dinâmicas territoriais; 

• Propor a articulação com demais políticas e programas de governo voltados para 

o desenvolvimento territorial, em especial aqueles tratados na Câmara de 

Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, composta por 23 

ministérios, representando uma ação conjunta do governo federal em áreas 

prioritárias, definidas conforme critérios da PNDR; 

• Propor políticas e programas complementares voltados ao desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais; 

• Propor estratégias de fortalecimento das redes de apoio aos territórios rurais; 

• Estudar e propor orientações às institucionalidades territoriais responsáveis pela 

gestão e controle social do Programa; 

• Estudar e propor fontes alternativas de financiamento para viabilizar a 

implementação do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais; 

• Analisar as metas gerais programadas para o Programa, bem como sobre os 

resultados do monitoramento e avaliação dos projetos realizados, procurando 

identificar obstáculos à sua implementação e propondo medidas corretivas que 

assegurem a execução do que foi planejado. 
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• Solicitar informações que julgar necessárias ao desempenho de suas atribuições 

à Secretaria de Desenvolvimento Territorial, órgão gestor do Programa; 

• Propor aos Conselhos Estaduais e Municipais a constituição de comitês ou 

câmaras semelhantes para acompanhar as ações direcionadas aos territórios 

rurais nos estados; 

• Manter o CONDRAF informado sobre as atividades e resultados do Comitê de 

Desenvolvimento Territorial, por meio de relatórios periódicos. 

 

O CDT é integrado pela SDT, que o coordena, e por vários órgão e entidades são 

elas: SAF, SRA, MIN, MMA, MDS, MS, FNSA, ASBRAER, ANOTER, CNM, 

CONTAG, FETRAFBrasil, ASPTA, Representação de Mulheres, CONAQ, 

Representante da  Rede ASA, Representante da Rede Cerrado, GTA, UNICAFES, 

UNEFAB/ARCAFAR, FAZER e ASSOCENE. 

Como citado anteriormente, em 2003 o Pronaf Infraestrutura e Serviços 

Municipais teve sua execução assumida pelo Programa de Territórios Rurais, com 

adaptação à abordagem territorial segundo resolução Nº 37 do CONDRAF de 03 de 

dezembro de 2003. Para suporte na descentralização dos recursos foram feitos 

convênios com o BNB - Banco do Nordeste do Brasil e com a Caixa Econômica 

Federal. 

O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

contou inicialmente com sessenta e quatro territórios. Pensando na ampliação da 

promoção, articulação e ações de planejamento, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário aumentou o número para cento e vinte territórios e depois para centro e sessenta 

e cinco, quantidade que permaneceu até 2013.  

Visando um número ainda maior de municípios atingidos pelas políticas de 

crédito, assistência técnica e apoio à comercialização, foram contemplados em 2013 um 

número de 1.072 novos municípios enquadrados nas categorias do Pronat. Com isso, 

setenta e quatro novos territórios (equivalente a 36% a mais em territórios) passaram a 

fazer parte do programa, num total de duzentos e trinta e nove. Foram 30% a mais de 

territórios no programa, atingindo uma marca de 2.914 municípios, aumentando a 

integração de políticas e entes federados, estimulando e aprofundando a democracia 

participativa. A última inclusão beneficiou unidades municipais das regiões Centro-

Oeste, Norte e Nordeste. O programa pretende atingir a meta de duzentos e oitenta 

Territórios Rurais até fins de 2015. 
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Figura 03. Os 239 Territórios Rurais do MDA. 

Fonte: MDA/SDT (2014). 

 

Para a seleção e priorização dos potenciais Territórios Rurais brasileiros foi 

necessário que a SDT seguisse alguns parâmetros com base em pesquisas, dados 

demográficos, geopolíticos e informações secundárias do IBGE e IPEA, tudo com 

respeito às microrregiões políticas de todo território brasileiro, mas principalmente 

direcionado às regiões com maiores disparidades econômicas e sociais. 

Após o apanhado de informações sobre os potenciais territórios a SDT 

caracterizou e definiu três possíveis tipos de grupos: os urbanos, os intermediários e os 

rurais. Inicialmente foram detectados vinte territórios urbanos, oitenta intermediários e 

quatrocentos e cinquenta rurais, que eram os que de fato interessavam a secretaria, já 

que possuíam as características necessárias para a escolha, como a densidade 
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demográfica que deve ser de até 80 hab/km² e população média de 50.000 habitantes 

por município. Além disso, é necessário ter consolidação representativa da sociedade 

civil e do poder público, e possuir um CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Rural e Sustentável apto para ponderar as questões envolvendo os municípios. 

 

 

Figura 04. Organograma da Rede Nacional de Conselhos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável 

Fonte: MDA/SDT (2005). 

Elaboração: Santos (2014). 

 

Os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), no âmbito 

estadual e municipal, têm o dever de se integrar para estruturação de uma relação 

institucional entre Sociedade Civil e Poder Público, além de outras entidades. A fim de 

potencializar articulações com finalidades e cooperações em comum. 

O documento de Referências para o Apoio ao Desenvolvimento Territorial do 

Pronat (2005c), ainda afirma alguns critérios seguidos pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário para priorização do foco de atuação, como a concentração de 

agricultores familiares, a concentração de família assentadas por programas de reforma 

agrária e concentração de famílias de trabalhadores rurais sem terra, mobilizados ou 

não. 
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2.3.1 O Colegiado Territorial e suas atribuições 

 

 

Na conjuntura do Programa Territórios Rurais, têm-se em cada território um 

espaço de planejamento denominado CODETER - Colegiado de Desenvolvimento 

Territorial. O Colegiado é uma institucionalidade, uma arena de comunicação e debates, 

articulações, gestão e controle social de políticas públicas e apoio aos programas e 

projetos. Estão presentes nos diversos territórios existentes no país, sob a metodologia 

sociopolítica da gestão participativa, é composto por organizações da sociedade civil e 

por esferas do poder público, organizados sob o lastro do desenvolvimento territorial. 

Foram criados a partir do intermédio entre os Conselhos de Desenvolvimento Rural e 

Sustentável em níveis federais, estaduais e municipais, e sua legitimação possibilita a 

atuação e representatividade cooperada entre atores territoriais. Echeverri (2009) define 

a instância colegiada: 

 

Os colegiados territoriais constituem o eixo central da gestão 

territorial e instâncias institucionais em que a participação é feita e em 

que se realiza o ciclo da gestão territorial. Há um plano para a 

coordenação dos processos de constituição e operação dos conselhos 

territoriais e estaduais de desenvolvimento sustentável. Isso envolve a 

gestão de todos os processos referidos à constituição, representação, 

participação, operação e de impacto das ações dos colegiados. 

(Echeverri, 2009, p. 97-98) 

 

As Comissões de Implantação das Ações Territoriais (CIAT‘s) viabilizam meios 

e mecanismos que possibilitem a composição de um PTDRS - Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, que é ―entendido como um conjunto organizado de 

diretrizes, estratégias e compromissos relativos às ações que serão realizadas no futuro 

visando ao desenvolvimento sustentável nos territórios, resultante de consensos 

compartilhados dos atores sociais e o Estado, nas decisões tomadas no processo 

dinâmico de planejamento participativo‖ (Brasil, 2005b), a elaboração e conseguinte 

gestão desse plano é a primeira tarefa do Colegiado. É do PTDRS que surgem 

elaborações de outros planos, geralmente setoriais, como é o caso do Plano Safra, que 

posteriormente define ações de assistência técnica e serviços de crédito rural.  

A Coordenação Geral de Órgãos Colegiados (Brasil, 2009) da SDT elenca as 

principais atribuições do Colegiado Territorial: 
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• Deliberar sobre o processo de desenvolvimento territorial, defender os interesses 

dos diversos segmentos sociais constituintes do Território, articular políticas 

públicas, recursos e esforços em torno da proposta de desenvolvimento 

sustentável; 

• Representar o território perante entes públicos e privados, nacionais e 

estrangeiros, visando a articulação de parcerias e políticas que objetivem o 

desenvolvimento territorial;    

• Sensibilizar, comprometer, articular e coordenar os atores sociais do território, 

com vistas à construção participativa do planejamento territorial que deve 

resultar na elaboração coletiva do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PTDRS); 

• Coordenar e decidir sobre a seleção de projetos e programas de suporte ao 

PTDRS e também a elaboração das agendas de prioridades;   

• Articular, apoiar e acompanhar os arranjos institucionais que, no âmbito do 

território, se responsabilizarão pela elaboração, implantação e operacionalização 

dos projetos específicos; 

• Estimular e apoiar a criação, estruturação e operacionalização de Redes 

Territoriais de prestação de serviços (assistência técnica, capacitação, 

tecnologias apropriadas, informação/divulgação etc); 

• Contribuir para a integração territorial e articulação intermunicipal buscando 

estabelecer relações horizontais de cooperação que favoreçam o processo de 

desenvolvimento rural sustentável; 

• Apoiar a elaboração de estudos, pesquisas e análises da conjuntura e realidade 

do território, bem como a produção e edição de instrumentos de divulgação, 

informação e formação que contribuam para o desenvolvimento territorial; 

• Desenvolver e apoiar programas, projetos, ações e iniciativas diversas desde que 

voltadas para o desenvolvimento territorial; 

• Incentivar a qualificação e capacitação técnica dos seus membros e dos atores do 

território; 

• Fomentar a criação e o fortalecimento de redes sociais de cooperação no 

território; 

• Articular-se com outros colegiados, fóruns, redes, universidades, instituições de 

pesquisa e outros organismos nacionais e internacionais com o propósito de 

construir relações de cooperação, de produção de conhecimento e troca de 
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saberes. 

 

Ou seja, o Colegiado é o fórum central onde se concentram e se organizam todas 

as etapas e tomadas de decisões, com extrema importância para condução e criação de 

estratégias. 

No Colegiado há uma plenária, de ordem democrática e caráter deliberativo, 

onde ocorrem as decisões e são definidas as estratégias que consolidem o 

desenvolvimento rural sustentável. A plenária é composta por todas as entidades e 

representatividades que compõem o Colegiado, e é nela que tal composição é decidida, 

levando em consideração os princípios da representatividade, pluralidade e diversidade 

do território. Na plenária também são traçadas diretrizes, escolhidos projetos, definidas 

as agendas. Também é nessa instância que é garantida a participação da Sociedade Civil 

na gestão do território, são aprovadas as atas, são dadas opiniões acerca do regimento e, 

inclusive, decididas questões acerca da contratação do articulador territorial.  

Constituem o Colegiado ainda um Núcleo Diretivo, um Núcleo Técnico, um 

Assessor Técnico ou Articulador Territorial e as Câmaras Temáticas. Dentre suas várias 

funções o Núcleo Diretivo tem como meta fazer acontecer as deliberações da CIAT e as 

ações definidas na plenária, bem como, estruturar e coordenar o processo de 

desenvolvimento a ser implantando no território e garantir a funcionalidade da tomada 

de decisões. É esse núcleo que representa o Colegiado nos espaços de tomadas de 

decisões, ela que mobiliza os atores sociais e as instituições e entidades ligadas ao 

território. Também elabora o regimento interno a ser aprovado pela plenária, integra as 

ações das Câmaras Temáticas, dentre tantas funções. No caso do Sertão Ocidental 

sergipano, a estrutura do Núcleo Diretivo é dividida em membros sendo titular e 

suplente, representando: Associações; Conselhos Municipais com finalidade na área 

agrária; Sindicato dos (as) trabalhadores (as) Rurais; Movimentos Sociais (MST) e 

Prefeituras. 

O Núcleo Técnico dá apoio ao Núcleo Diretivo e compõe a base técnica do 

processo de planejamento, elaboração e gestão das ações do plano territorial, tanto 

específicos quanto setoriais. Além de gerenciar os projetos, o Núcleo Técnico apoia as 

entidades e os órgãos proponentes (e executores) dos projetos.  
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Ao articulador fica o papel de estimular e animar os atores sociais, promover e 

induzir discussões, realizar comunicações, interlocuções, além de estar a frente das 

reuniões e demais ocasiões que envolvam o respectivo Colegiado. 

 

Aconselha-se que este Assessor Técnico tenha: experiência com 

metodologias participativas; capacidade para facilitar reuniões, 

encontros, e elaborar projetos; capacidade de refletir e ser propositivo; 

conhecimento do processo de desenvolvimento territorial, 

conhecimento da realidade sócio, política, produtiva e ambiental do 

território, experiência e total compreensão sobre a importância do 

estabelecimento de diálogos e negociação com os diversos segmentos 

sociais e espaços governamentais e não governamentais de interesse 

para o desenvolvimento rural sustentável. (Brasil, 2009, p. 11) 

 

É o Assessor que busca as articulações com os parceiros, faz mobilizações de 

sensibilização e sistematiza as atividades relacionadas ao território. 

Por fim, as Câmaras Temáticas são espaços setoriais definidos pela plenária e 

tratam sobre setores específicos. Esse grupo tem a função de selecionar, elaborar, 

acompanhar e priorizar projetos dos seus respectivos temas, buscar e propor eventos e 

atividades pertinentes à sua câmara, sempre mantendo contato com o Núcleo Diretivo. 

O Sertão Ocidental/SE, por exemplo, possui Câmaras Temáticas de educação, saúde e 

produção. 

 

 

2.3.2 Programa Territórios da Cidadania 

 

 

Em 2008, criado sob Decreto de 25 de fevereiro, foi instituído o PTC - Programa 

Territórios da Cidadania. O Decreto estabelece como objetivo do Programa ―Promover 

e acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as 

de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável‖ (Brasil, 2012). O Programa não possui orçamento próprio e conta com a 

articulação e atuação de dezenove órgãos (ministérios e secretarias) para a viabilização 

de recursos (ver anexo). Inicialmente foram incorporados sessenta territórios em 2008 e 

em seguida mais sessenta em 2009 (Figura 05), totalizando cento e vinte territórios.  
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Figura 05. Territórios da Cidadania incorporados em 2008 e em 2009. 

Fonte: MDS (2012). 

OBS: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais 

disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial). 

 

O PTC surge como uma resposta e ampliação do Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, elencando uma série de critérios a 

serem seguidos para seleção dos territórios. Atualmente os Territórios Rurais somam 

duzentos e trinta e nove territórios em todo Brasil, mas em 2008, quando surgiram os 

Territórios da Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Agrário possuía cento e 

sessenta e cinco Territórios Rurais, e desse número cento e vinte foram incorporados ao 

PTC, ser território do Programa do MDA era justamente um dos critérios de caráter 

geral para seleção, bem como, possuir organização social, ou seja, ter um Colegiado 

Territorial. Também foi definido como critério geral um mínimo de dois territórios por 

estado da federação. 
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Os critérios específicos de seleção foram as análises da ruralidade dos territórios, 

análise do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do número de 

cadastrados no Bolsa Família, estar incluso na tipologia do PNDR, ter baixo IDH, 

número de Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agrária, além da presença 

de terras indígenas, pescadores e quilombolas. Carvalho (2011) aborda sobre o 

Programa e suas prioridades: 

 

Os Territórios da Cidadania foram implantados, conforme o decreto 

oficial de 25 de fevereiro de 2008, em áreas economicamente mais 

deprimidas, com IDH inferior, com maior organização social, maior 

número de beneficiários do programa Bolsa Família e com maior 

concentração de agricultores familiares, assentados, quilombolas e 

povos indígenas, priorizando as populações rurais historicamente 

alijadas das políticas de desenvolvimento e o interior do país. Além 

disso, os Territórios da Cidadania utilizaram as configurações 

territoriais dos Territórios Rurais. (CARVALHO, 2011, p. 58) 

 

O Pronat, vinculado ao MDA, mantinha o foco de ações voltadas para o rural, 

com a integração do Programa Territórios da Cidadania, que mantém articulação órgãos 

e ministérios das diversas esferas, o leque de atuações cresceu consideravelmente, 

englobando vários princípios e fomentando a dinâmica de desenvolvimento sustentável 

das regiões estagnadas. Para Alcantara (2013, apud, Ortega, 2008), os Territórios da 

Cidadania ―são um dos eixos de ação do governo federal com o intuído de reduzir as 

desigualdades. Assim, por meio dessa política, pretende-se superar a pobreza rural 

utilizando a estratégia do desenvolvimento territorial‖. 

São exemplos de ações governamentais e políticas públicas que o PTC se insere 

o: PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, que apoia municípios na 

conservação, abertura e recuperação de estradas, fazendo a doação de máquinas como 

retroescavadeiras e motoniveladoras; suporte e ação complementar ao Plano Brasil sem 

Miséria; se engaja no planejamento do PPA - Plano Plurianual; PAA - Programa de 

Aquisição de Alimentos; bem como, ações do PROINF - Programa de Apoio à 

Infraestrutura dos Territórios Rurais, do Projovem Campo - Saberes da Terra e 

demandas do Pronatec, dentre outras atividades instituídas por todos os ministérios 

envolvidos. Os Territórios da Cidadania dialoga com ações diversas para o 

desenvolvimento e estende sua área de atuação para as organizações urbanas em todo 

Brasil. 
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Figura 06. Os 160 Territórios da Cidadania. 

Fonte: MDA (2014). 

 

A tabela a seguir mostra a evolução em números dos Territórios da Cidadania no 

Brasil, sua abrangência nos dois primeiros anos após o Programa ser instituído e após a 

ampliação dos Territórios Rurais. 
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Tabela 03. Evolução em números dos Territórios da Cidadania. 

Territórios Nº 

Territórios 

Nº 

Municípios 

Área População População 

Urbana 

População 

Rural 

Estab. da 

Agricultura 

Familiar  

Famílias 

Assentadas 

Pescadores 

Cidadania 120 1.851 4.527.695,40 44.693.225 30.995.190 13.698.035 2.045.866 587.234 443.279 

Rurais + 

Cidadania 

165 2.507 5.258.987,30 55.158.819 38.604.261 16.554.558 2.562.823 647.392 471.332 

Novos 74 1.061 1.296.015,30 21.461.078 15.524.965 5.936.113 939.449 102.078 136.138 

Todos 239 3.568 6.555.002,60 76.619.897 54.129.226 22.490.671 3.502.272 749.470 607.470 

Fonte: MDA (2014). 

Organização: Santos (2014). 
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2.3.3 NEDETs - Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial 

 

 

Na esteira do desenvolvimento territorial e dentro das perspectivas de fomento à 

dinamização das ações nos Territórios Rurais, surgem, em 2014, os NEDETs - Núcleos 

de Extensão em Desenvolvimento Territorial, através de parceria entre CNPq - 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. 

Para o MDA o projeto tem como objetivo ―contribuir para a consolidação da 

abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento sustentável para o Brasil 

Rural e da articulação das políticas públicas integrantes da matriz do Programa 

Territórios da Cidadania, por meio da articulação institucional e operacional de 

Universidades Públicas Federais e Estaduais, dos Institutos Federais de Educação 

Tecnológica, das instâncias de gestão social dos Territórios Rurais e da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial‖ (Brasil, 2014). Os Núcleos promovem a descentralização 

das IES - Instituições de Ensino Superior, que a partir de então passam a ser mais 

presentes nos territórios e nas atividades propostas pelos CODETERs. 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (2014) afirma haver identificação de 

cento e sessenta e quatro grupos de pesquisas, em oitenta e uma universidades, com 

enfoque de atuação no desenvolvimento territorial, em todo país. E cinquenta e dois 

grupos estão em dezoito (das vinte e sete) universidades que atuaram no projeto células, 

ou CAI - Célula de Acompanhamento e Informação, que foi uma iniciativa do MDA 

para acompanhamento e avaliação das atividades de alguns Territórios da Cidadania 

considerados estagnados.  

Portanto, os NEDETs surgem como resposta, ampliação e evolução das células 

de acompanhamento, sendo concebidos como ―organismo de articulação, participação, 

deliberação, integração de ações e representação na perspectiva de fortalecer as ações de 

implementação de programas e projetos voltados para o desenvolvimento territorial‖, 

visando ―além dos princípios de justiça social, realizar levantamento de dados 

secundários de ordem qualitativo e quantitativos; desenvolver métodos e tecnologias 

sociais e sua difusão a serem voltadas para a Gestão Social; realizar assessoria técnica, 

monitoramento e avaliação do Colegiado Territorial, incentivar a realização de reuniões 

territoriais ordinárias‖ (GEPRU, 2014, p. 01), dentre outras finalidades. 
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O gráfico a seguir mostra a quantidade de Núcleos de Extensão na primeira 

etapa, quando apenas oito estados (AL, MG, PA, PR, RN, SC, SP e TO,) e dez 

universidades faziam parte. O gráfico divide a quantidade por tipo de território, sendo 

os da cidadania, os rurais e os recém-integrados. 

 

 
Figura 07. Divisão dos NEDETs por tipo de território na primeira etapa. 

Fonte: MDA (2014). Organização: Santos (2014). 

 

No gráfico seguinte é possível ver que após a chamada pública 2014, em 

parceria com o CNPq, o número de Núcleos mais que triplicou.  

 

 
Figura 08. Divisão dos NEDETs por tipo de território na segunda etapa. 

Fonte: MDA (2014). Organização: Santos (2014). 
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Tais números evidenciam um maior animo e interesse por parte de professores, 

pesquisadores e Instituições de Ensino Superior Públicas. O foco maior de atuação é 

para os territórios integrantes do Programa Territórios da Cidadania, e o prazo de 

execução é de vinte e quatro meses. 

O MDA (2014) elenca algumas atividades a serem desenvolvidas pelos Núcleos 

de Extensão em Desenvolvimento Territorial, como: 

 

• Registrar e acompanhar, a partir de sistema específico, as informações sobre a 

composição, funcionamento e agenda do Colegiado Territorial e sobre a 

execução de projetos apoiados pela SDT/MDA, visando subsidiar os 

Colegiados e a SDT com resultados do acompanhamento, monitoramento e 

avaliação para o aperfeiçoamento do processo de gestão da estratégia de 

desenvolvimento territorial; 

• Assessorar os Colegiados Territoriais que integram o Programa Territórios da 

Cidadania - PTC na implementação de metodologia que visa a efetivação das 

ações e articulação com instâncias municipais, estaduais e federais; 

• Assessorar os Colegiados na implementação de metodologia para elaboração, 

articulação e monitoramento da Matriz de Gestão Territorial do Plano Safra; 

• Realizar levantamento de informações, visando o acompanhamento e avaliação 

da execução das ações propostas e dos projetos apoiados pela SDT/MDA no 

território; 

• Realizar, em sintonia com as ações propostas pela SDT, reuniões da 

institucionalidade territorial, ou seja, o Colegiado; 

• Apoiar atividades de pesquisa sobre temas relacionados à articulação e 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural e inclusão 

produtiva, com abordagem territorial. 

 

Para proporcionar e desenvolver as citadas atividades os NEDETs contam com 

uma equipe técnica cuja composição estrutural está subdivida em: Coordenador de 

Núcleo; Estudantes (bolsistas de iniciação a extensão); Assessor Territorial - Gestão 

Social e Assessor Territorial - Inclusão Produtiva. 

O Coordenador de Núcleo precisa obrigatoriamente ter vínculo formal com a 

universidade e tem o dever de representar o Núcleo nos espaços e instâncias que lhe 
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forem solicitadas, além de monitorar e acompanhar as ações desenvolvidas assegurando 

seu funcionamento. 

O Estudante, assim como o Coordenador, também necessita de vinculação 

formal com a IES, e tem a função de dar suporte e auxílio nas ações desempenhadas, 

ajudar na sistematização de dados, bem como executar outras atividades a serem 

requisitadas pelos demais membros. 

O Assessor Territorial de Gestão Social conduz sessões de planejamento com o 

Colegiado Territorial, prestando assessoria às atividades desenvolvidas, acompanhando 

a execução de projetos ligados ao MDA, além de propor e articular ações de 

participação e desenvolvimento. É também função desse assessor organizar e registrar 

informações no sistema do ministério. 

Por fim, o Assessor Territorial de Inclusão Produtiva, dentre outras funções, 

contribui para elaboração e execução de projetos com enfoque na inclusão produtiva, 

presta suporte técnico ao Assessor Territorial e ao Colegiado Territorial, desenvolvendo 

métodos de assistência técnica para as atividades em desenvolvimento e sistematiza 

informações para alimentar o Portal do MDA. 

 

 

2.4 O Arranjo Institucional do Sertão Ocidental Sergipano 

 

 

A conformação do território Sertão Ocidental se deu em 2003, com 

homologação em 25 de setembro, dentro de um cenário de pioneirismo e tentativa de 

implantação de um novo modelo político de fomento à agricultura familiar e ao 

desenvolvimento rural. O território era formado inicialmente apenas por onze 

municípios (conforme a Figura 09), entre eles Simão Dias de onde era proveniente o 

secretário de desenvolvimento territorial do período. Dentro das atuações desenvolvidas 

pelo então secretário no estado antes de assumir a secretaria foi possível interagir e ter 

contato com lideranças que posteriormente viriam a contribuir para o cenário do 

território em estudo. Assim, dentro do novo enfoque de política territorial com 

necessidade de ações de mobilização foram iniciados os primeiros passos dentro desse 

recorte estadual. 
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Figura 09. Território Sertão Ocidental na sua composição inicial de 11 municípios. 

Fonte: SDT/MDA (2012). Elaboração: ASPLAN (2005). 

 

A SDT fez parceria com uma instituição responsável por capacitar os 

articuladores, a intenção era de que fossem realizadas, nos respectivos territórios de 

todo Brasil, ações de mobilização e sensibilização para fazer com que representantes da 

sociedade civil organizada e do poder público compreendessem a territorialidade e o 

ensejo de uma política sustentável e coletiva. 

Foram definidos quais seguimentos fariam parte e identificados os possíveis 

participantes. Naquela oportunidade os seguimentos escolhidos foram: as prefeituras, 

por ser um forte representante dos municípios e de grande valia para execução de 

projetos; os conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e Sustentável (CMDRS), 

por causa da grande participação de associações e cooperativas; Os STTR Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e os Movimentos sociais, que poderia ser 

qualquer uma, mas que tinha quase unanimemente a participação primordial do MST. 

Conforme verificou-se, as dificuldades iniciais foram encontradas na resistência 
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de participação das prefeituras. Alguns administradores públicos municipais mesmo 

sendo iniciantes na metodologia, conseguiam ter a percepção que a política territorial 

era uma boa oportunidade de articulação e de angariar recursos para possibilitar o 

desenvolvimento da agricultura familiar, mas alguns dos gestores municipais não 

compreenderam – ou pelo menos resistiram – a questão da coletividade, da cooperação 

e da visão territorial e, portanto, não absorveram a ideia como um novo modelo de 

gestão, agora revestida do social focado no territorial. 

Com percalços, mas com estímulo e iniciativa, os trabalhos foram iniciados no 

Sertão Ocidental, como se verifica no depoimento a seguir dado pelo primeiro 

Articulador Territorial e que posteriormente se tornou Articulador Estadual: Foram 

iniciadas as reuniões, houve um não entendimento do governo porque queria ser 

maioria, e as capacitações instruíam à democracia, a fazer com que a sociedade civil 

participasse da criação, elaboração, gestão, acompanhamento, de todo processo que as 

políticas públicas exigem para serem implementadas. E foi assim que foi feito, mas com 

uma resistência muito grande por parte de alguns. As pessoas participavam, discutiam 

as ações que queriam para o território, mas ainda sem um entendimento de 

territorialidade, muitos pensando apenas no local, no seu município. (C. C. S. V. – 

Primeiro articulador do território. Trabalho de campo, 2014) 

A figura do articulador não recebia uma remuneração mensal por sua função, o 

governo federal liberava recursos para algumas entidades, essas entidades, por sua vez, 

forneciam recursos para a logística de articulação, como por exemplo, para viabilizar a 

locomoção para os municípios do território, só que nem sempre esse apoio funcionava 

na prática.  

Com o apoio da FETASE - Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura do Estado de Sergipe, DEAGRO - Departamento Agropecuário de Sergipe, 

EMBRAPA - Tabuleiros Costeiros, Universidade Federal de Sergipe, SASAC - 

Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural, PRONESE - Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, CEDRS, MST e comunidades quilombolas 

foram iniciados os debates para concepção do PTDRS, que foi elaborado em 2005, mas 

que na verdade pode-se considerá-lo mais como um trabalho propositivo. 

Com um plano territorial e a frequência de reuniões e iniciativas, as primeiras 

deliberações começaram a se concretizar, algumas das primeiras demandas 

materializadas foram a Cooperativa de Crédito Rural de Poço Verde - COOPEC e o 
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Moinho de Milho no Povoado São José, também no município de Poço Verde, cidade 

onde o poder municipal se mantinha ativo dentro do Colegiado Territorial. 

 

 
Figura 10. Moinho de milho e Cooperativa de crédito rural em Poço Verde. 

Fonte: Acervo do Colegiado Territorial. 

 

Nos três primeiros anos, grande parte das reuniões eram realizadas na sede dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais. Por outro lado, as prefeituras não se sentiam ainda 

parte do programa e não abraçavam o novo modelo com veemência por não se 

considerarem proponentes ou executoras, dificultando assim a realização de plenárias 

nas sedes dos municípios naquele período. 

 

 

2.4.1 Estrutura do Colegiado Territorial atualmente 

 

 

Os acordos e compromissos firmados no regimento interno do território do 

Sertão Ocidental sergipano reconhecem o Colegiado como uma ―institucionalidade 

constituída de forma participativa, como resultado da oficina de Nivelamento 

Conceitual e Metodológico, parte integrante da estratégia de Desenvolvimento 

Territorial, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, envolvendo diversas entidades 

representativas dos agricultores e das agriculturas familiares‖, e postula como missão 
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―implementar um processo participativo de construção do desenvolvimento, em que 

governo e sociedade constroem juntos seu projeto de vida, de modo que se consolide de 

forma sustentável, a gestão social do desenvolvimento‖ (Regimento Interno - 

CODETER - Sertão Ocidental/SE, 2014). 

O regimento, que foi criado em agosto de 2004, e teve reformulações em julho 

de 2009, fevereiro de 2011 e maio de 2013, estabelece que o Colegiado deve ser 

constituído paritariamente entre governo e sociedade civil, sendo representado por 

titulares e suplentes durante um mandato de dois anos. Quando alguma entidade 

representativa não indica suas representações ou não se faz presente nas reuniões são 

excluídas e substituídas. O artigo 7º do regimento estabelece que será excluído o 

representante que ausentar-se a três reuniões consecutivas ou seis alternadas durante o 

ano civil. 

Compõem o Colegiado membros da SEIDES - Secretaria de Estado da Inclusão, 

Assistência e Desenvolvimento Social, da SEAGRI - Secretaria de Estado da 

Agricultura e Desenvolvimento Agrário, do MDA, do INCRA, da EMDAGRO e das 

Prefeituras, todos como representantes do governo. 

A sociedade civil é representada por Associações, Conselhos Municipais com 

finalidade na área agrária, Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 

Câmaras Temáticas de Mulheres, Jovens e Quilombolas, Organizações Sociais e 

membros CENTRAFES - Central de Comercialização do Estado de Sergipe (porém esta 

última e a AMURCES - Associação dos municípios da Região Sul, integrados ao 

Colegiado em reunião do dia 08 de maio de 2013, têm apenas uma representatividade 

para os dezenove municípios do território, conforme foi definido em plenária do mesmo 

dia). De acordo com parágrafo único do regimento, municípios que não possuem 

alguma das representatividades poderão substituir por representantes de organizações 

sociais. 

As reuniões do Colegiado do Sertão Ocidental ocorrem a cada primeira quarta-

feira do mês, e o município responsável por sediar é sempre definido na reunião anterior 

diante da plenária. A Assessora Técnica (ou Articuladora Territorial) envia com 

antecedência um edital de convocação (conforme anexo) à todos os participantes 

informando o município, local, data, horário e as pautas a serem discutidas. Também 

são nas plenárias das reuniões ordinárias que são definidos por consenso os membros 

dos Núcleos Diretivo e Técnico. Na Figura 11 é possível observar a composição do 

Núcleo Diretivo após votação em reunião. 
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Figura 11. Composição do Núcleo Diretivo após votação em plenária na cidade de Carira. 

Fonte: Santos. Trabalho de Campo (2013). 

 

O Núcleo diretivo é composto por Associações; Conselhos Municipais com 

finalidade na área agrária; Sindicato dos (as) trabalhadores (as) Rurais; Movimentos 

Sociais (MST) e Prefeituras. Já o Núcleo Técnico atualmente é composto por membros 

do ICEFASE, ICODERUS, CFAC, SASAC, EMDAGRO, UFS/NPGEO, EMBRAPA, 

DFDA e ACASE. 
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Figura 12. Reunião dos Núcleos Diretivo e Técnico em Moita Bonita e Lagarto 

respectivamente. 

Fonte: Santos. Trabalho de Campo (2013-2014). 

 

Ambos os núcleos realizam reuniões para definições de pautas, deliberações, 

encaminhamentos, priorização e elaboração de projetos, dentre outras atividades, como 

organização de metodologias para reuniões do Colegiado. Na Figura 12, pode-se 

verificar registros de reuniões dos Núcleos Diretivo e Técnico ocorridas nas cidades de 

Moita Bonita e Lagarto, respectivamente em julho de 2013 e fevereiro de 2014. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: os desafios do território do Sertão 

Ocidental Sergipano 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES ACERCA DO TERRITÓRIO 

 

 

3.1 Ponderações acerca das ações no território 

 

 

A política de desenvolvimento observada no Território do Sertão Ocidental 

sergipano passou por ciclos, tanto de ascensão, como de desmobilização. Enfrentou 

dificuldades ao ser concebido, como a maioria dos territórios, inicialmente enfrentou 

resistências por parte do poder público, aversões ao molde coletivo e sustentável de 

gestão, problemas de articulação, percalços para viabilizar logísticas de reuniões, 

deslocamentos dos atores sociais, alimentação, bem como problemas de ordem 

financeira, diminuição de recursos e investimentos, limitação ao Proinf, dentre tantos 

contratempos. 

Em um breve depoimento um representante sindical faz uma análise e afirma 

que ―a constatação que eu posso fazer é de que é um programa regular, com benefícios 

e problemas, um dos motivos é que no trabalho com o território que é um trabalho do 

governo, as vezes há demandas dos órgãos não governamentais e os órgãos 

governamentais intervém, isso gera complicação. Mas todos têm poder de voz e voto, 

precisa haver concordância para vir os benefícios territoriais. Há outras dificuldades, 

um ponto negativo também é a questão do pagamento do Articulador Territorial, é algo 

que estamos lutando. Mas a experiência tem sido muito positiva, mesmo com as 

dificuldades o Programa tem que continuar, não deve parar‖. (E. C. M. - Representante 

do STTR de Riachão do Dantas. Trabalho de campo, 2012) 

O modelo inovador de gestão social chama a atenção pelas conquistas e pelo 

cenário constituído ao longo de uma década após sua implantação. São recorrentes as 

comparações do panorama atual com o da década de 1990, por exemplo. No 

depoimento de uma forte liderança do território faz um ―resumo‖ da implementação da 

estratégia territorial e sua importância. ―A estratégia territorial ela é por demais 

significativa, principalmente no que fomentou a questão da agricultura familiar, não há 

o que discutir, a estratégia de desenvolver isso territorialmente, de buscar e criar 

políticas públicas, isso é muito importante. Porque a grande questão é que têm-se a 

sociedade civil e o poder público, então você pegar e juntar esses dois lados, onde o 

trabalhador que está sindicalizado tem poder de decisão, a liderança do MST que já 
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está na luta pela reforma agrária ou que já está produzindo, o cara que está 

produzindo e precisa beneficiar, todos esses têm o poder de decisão, junta isso tudo pra 

fazer discussão de política de desenvolvimento que seja consenso entre todo mundo, 

então não há dúvidas de que isso ao longo dos anos foi algo muito bacana, que trouxe 

resultados, sim. Eu sempre brinco dizendo que se você for olhar Simão Dias a quinze 

ou vinte anos atrás, era uma história, se você olhar de alguns anos pra cá é outra. A 

participação de movimentos sociais e sindicais foi fundamental nesse processo‖. 

(J.A.C.N. - Representante do MST de Simão Dias. Trabalho de campo, 2014) 

Nas entrevistas e no acompanhamento das reuniões territoriais foram claros os 

indicativos de que a rotatividade dos atores prejudica o desempenho na aplicação da 

política territorial.  Figuras da sociedade civil são identificadas em listas de presença, 

atas e registros fotográficos participando do processo e das discussões ano após ano, 

mas muitos dos representantes do poder público não dão uma continuidade, a 

rotatividade é constante, principalmente pelo fato das mudanças de gestão no estado e 

nos municípios, pela burocracia das entidades ao qual está vinculada, que muitas vezes 

conferem outros compromissos nas mesmas datas das reuniões, dentre outros fatores. 

 

 
Figura 13.  Membros da sociedade civil e poder público em reuniões em Lagarto e Moita Bonita 

respectivamente. 

Fonte: Santos. Trabalho de Campo (2013). 

 

Na Figura 13 é possível observar tanto integrantes da sociedade civil quanto do 

poder público em reuniões realizadas em abril e novembro de 2013. Muitos membros 

do Colegiado reclamam da burocracia e dificuldade imposta por alguns gestores em 

executar projetos demandados pelos agricultores. A visualização da proposição e 
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conquista do projeto fica ofuscada quando existem outras lideranças dividindo o mérito. 

Não é uma realidade absoluta e que atrapalhe com total eficácia o andamento das ações, 

mas é algo a ser superado nos próximos anos ou de ulteriores gestões do CODETER. 

A valoração da coletividade é uma questão que teve forte impacto desde o início 

do Programa até os dias de hoje, mas ainda sofre limitações. É frequente e respaldável a 

presença do teor coletivo na elaboração de proposições, constantes redações envolvendo 

outros municípios pra tentar barganhar projeto, proponentes que algumas vezes nem são 

figuras presentes do território indo em busca da discussão da política territorial se 

transformando prematuramente em deliberações. Contudo, na prática algumas vezes 

esse discurso fica só no papel, no momento da execução o município daquele que 

propôs acaba sendo realmente o único beneficiado.  

 

 

3.2 A análise na visão dos integrantes do processo 

 

 

Para o trabalho em tela foram realizadas a abordagem metodológica a partir da 

análise dos dados e informações colhidas em campo, como a aplicação de questionários 

semiestruturados, do relato das entrevistas com perguntas semiestruturadas e entrevistas 

informais, com uso do recurso da gravação. 

Em entrevista com perguntas semiestruturas (ver apêndices), realizada com a 

atual articuladora do território, perguntada sobre a existência de projetos fracassados, 

vantagens e desvantagens do Programa Territórios Rurais, foi citado o atual processo de 

reestruturação de projetos que não estavam funcionando adequadamente e a inexistência 

de projetos fracassados. Sobre desvantagens, os efeitos relatados foram ligados ao 

afastamento de alguns membros e entidades do Colegiado, provocado por algumas 

articulações internas. Mas considerou a política territorial vantajosa, pois quando a 

sociedade civil juntamente com o poder público une-se em busca do desenvolvimento 

territorial, as ações são transparentes. 

Sobre a diversidade de municípios que compõem o território de diferentes 

regiões do estado, a assessora técnica relatou que o território Sertão Ocidental 

inicialmente foi formado com onze municípios, após a implantação do Programa 

Territórios da Cidadania foi ampliado para dezenove, causando uma descaracterização 

da região, sendo formado por duas regiões do estado, Agreste e Centro Sul, com 
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características distintas, considerando que deveria diminuir, pois as realidades são 

totalmente diferentes, até mesmo na elaboração dos planos de Cadeia Produtiva, do 

Plano Safra, repercutindo no PTDRS, havendo dificuldades, pois tem que ser dois 

planos, sendo um com ênfase em grãos e outro em tubérculos. 

Areia Branca, Campo do Brito, Itabaiana, Lagarto, Malhador, Moita Bonita, 

Riachão do Dantas, São Domingos; devido à criação do PTC esses municípios 

ingressaram no Sertão Ocidental. Lagarto e Riachão faziam parte do Território Sul 

Sergipano, os demais do pré-território do Agreste. Foi uma articulação Política do 

governo Estadual com o Governo Federal.  

Para a aplicação de questionários foram utilizados materiais provenientes do 

próprio sistema do MDA (SGE), a partir da experiência do projeto células. Foram 

aplicados dez questionários de dois tipos diferentes. O Q2, questionário com perguntas 

referentes à identidade territorial, e o Q3 que trata do acompanhamento e gestão dos 

Colegiados Territoriais. Colaboraram nesse processo membros do Colegiado e dos 

Núcleos Diretivo e Técnico, representantes da sociedade civil organizada e do poder 

público: Secretaria de Agricultura, CMDRS, Organizações Sociais (MST), Cooperativas 

(COOPERAFES - Moita Bonita), FETASE e IADH. 

 

 

3.2.1 Aplicação do Q2 - Identidade Territorial no Sertão Ocidental 

Sergipano 

 

 

Alguns resultados da análise ganharam destaque. Na gestão do Território, a 

avaliação da participação das instituições teve a seguinte porcentagem: organizações 

ambientais - nenhuma importância 22%, regular 22%, bom 11%, importante 44%; 

organizações de agricultores familiares - importante 44%, muito importante 55%, 

organizações de produtores - nenhuma importância e regular 11%, importante 33%, 

muito importante 55%; organizações sociais e comunitárias - bom 11%, importante 

33%, muito importante 55%; organizações de povos e comunidades tradicionais - 

nenhuma importância 11%, muito importante 11%, regular 22%, importante 22%, bom 

33%; movimentos sociais - importante 44%, muito importante 55%; organizações 

públicas - regular 22%, muito importante 22%, bom 44%, importante 11%. O que 
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revela que praticamente todas as representações foram consideradas de importante valia 

para gestão, principalmente produtores, movimentos sociais e agricultores familiares. 

Quanto à visão de futuro do território as porcentagens foram as seguintes: 

recursos naturais - regular 11%, bom 33%, importante 33%, muito importante 22%; 

agricultura familiar - bom 11%, importante 22%, muito importante 66%; atividades 

econômicas da região - importante 66%, muito importante 33%; a pobreza e 

problemas sociais - nenhuma importância 11%, muito importante 11%, bom 22%, 

importante 55%; a existência de povos e comunidades tradicionais - regular 11%, 

muito importante 11%, bom 44%, importante 33%; processos de ocupação e regular 

11%, muito importante 11%, bom 22%, importante 55%; movimentos sociais - 

importante 44%, muito importante 55%. Na visão de futuro dos entrevistados a 

agricultura familiar é de extrema importância, bem como as atividades da região e os 

processos de ocupação, os movimentos sociais novamente ganharam destaque. 

Valor da porcentagem da importância dos aspectos a seguir nos principais 

conflitos existentes no território: recursos naturais - nenhuma importância 22%, 

importante 22%, regular 11%, bom 11%, muito importante 33%; agricultura familiar - 

nenhuma importância 11%, regular 11%, importante 33%, muito importante 44%; 

atividades econômicas da região - nenhuma importância 11%, regular 11%, bom 11%, 

muito importante 11%, importante 55%; a existência de povos e comunidades - 

nenhuma importância 44%, bom 22%, importante 22%, muito importante 11%; 

processos de ocupação - nenhuma importância 22%, importante 22%, muito 

importante 22%, bom 33%; movimentos sociais - nenhuma importância 22%, 

importante 33%, muito importante 44%. Ou seja, com relação aos conflitos do 

território, as atividades econômicas da região foi o aspecto mais votado como de 

fundamental importância, assim como a agricultura familiar e os movimentos sociais. 

As comunidades tradicionais foram consideradas irrelevantes neste sentido. 

 

 

3.2.2 Aplicação do Q3 - Acompanhamento e Gestão do Colegiado 

Territorial do Sertão Ocidental Sergipano 

 

 

A aplicação do questionário que aborda sobre o acompanhamento e gestão dos 

CODETERs foi realizada e para 100% dos entrevistados há um assessor técnico que 
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apoia permanentemente a gestão do colegiado. Como há um assessor técnico então se 

aplica (88%) a existência de outro técnico para apoiar a ação do colegiado. A forma de 

como se realiza a seleção e a eleição dos membros do Colegiado pra 44% é através do 

convite direto às organizações selecionadas, já para 22% por convocatória aberta para a 

eleição de representantes ou outras opções como: indicação da entidade e a chamada 

pública. 55% das pessoas não sabem qual a data de Constituição do Colegiado apenas 

44% sabem.  

Desde a constituição do colegiado houve mais de 20 reuniões formais, essa 

resposta foi unânime entre os entrevistados. A plenária se reúne mensalmente para 75% 

e a cada dois meses para 22% das pessoas. A capacidade de decisão de cada um dos 

membros do colegiado é avaliada da seguinte maneira: representantes do governo 

federal muito baixa 22%, baixa 33%, regular 22%, alta 11%, muito alta 11%; 

representantes do governo estadual muito alta 22%, baixa 33%, regular 33%, muito 

alta 11%; representantes do governo municipal muito baixa 11%, regular 22%, alta 

44%, muito alta 22%; representantes dos agricultores familiares regular 22%, alta 

22%, muito alta 55%; movimentos sociais alta 11%, muito alta 88%; comunidades 

tradicionais muito baixa 11%, baixa 33%, regular 11%, alta 22%, muito baixa 22%; 

associações e sindicatos alta 33%, muito alta 66%, organizações não governamentais  

baixa 11%, regular 22%, alta 44%, muito alta 11%; universidades muito baixa 33%, 

baixa 33%, regular 11%, alta 22%; entidades colegiadas baixa 22%, alta 11%, não se 

aplica 66%. 

Os mecanismos de comunicação que são utilizados para informar suas ações e 

decisões à comunidade são: reuniões comunitárias 33%, mídia de massa 22%, internet 

100%, comunicação pessoal 44%, parceiros (governo) 22%, parceiros (organizações da 

sociedade civil) 33%, outros 11%. 

 A frequência com que os temas são tratados no Colegiado: desenvolvimento 

agropecuário - regular 33%, sempre é tratado 66%; assuntos políticos as vezes 44%, 

regular 33%, médio 22% ;Educação regular 11%, médio 55%, sempre é tratado 33%; 

infraestrutura regular 22%, médio 44%, sempre é tratado 33%; planejamento nunca é 

tratado, regular 11%, médio 44%, sempre é tratado 33%; projetos regular 11%, médio 

33%, sempre tratado 55%; gênero, raça e etnia nunca é tratado, as vezes 11%, regular 

55%, médio 22%; reforma agrária médio 77%, sempre é tratado 22%. 

A frequência com que os problemas prejudicam o desempenho do Colegiado - baixa 

participação dos produtores 44% acham que prejudica; baixa capacidade técnica 
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para avaliação de projetos apenas 33% acham que prejudica; o colegiado não é 

escutado em outras instanciais 33% acham que prejudica muito; o colegiado não 

representa os verdadeiros interesses do território  55% acha que como isso não 

acontece, prejudica pouco, 33% acham que não se aplica; influência política prejudica 

muito ficou com 33%; alta rotatividade dos membros 11% considera que prejudica e 

44% acha que prejudica pouco; pouca participação dos gestores públicos 77% afirma 

que prejudica muito. 

 O papel desempenhado pelo Colegiado na elaboração do diagnóstico territorial 

para 88% das pessoas foi na concepção e elaboração, já 11% acha que participou das 

oficinas de discussão para sua formação ou não sabem. Para 88% foi elaborado algum 

documento que contenha uma visão de longo prazo do território já 11% discordam 

dessa afirmação. O papel desempenhado pelo Colegiado na elaboração da visão de 

futuro do território se refere para 88% na participação da concepção e elaboração, no 

entanto 11% considera que o Colegiado não participou. 

 Quando o território teve o PTDRS - Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, o papel desempenhado pelo Colegiado territorial na elaboração do mesmo 

foi para 88% da participação na concepção e elaboração, 22% acha que participou da 

revisão, 11% diz que não se aplica (essa pergunta podia ser marcada em mais de um 

item). Quanto aos mecanismos que são utilizados para a tomada de decisões no 

Colegiado 100% afirmam ser através da votação por maioria, 33% acordos por 

consenso e 11% cada membro do Colegiado defende seus próprios projetos e 

iniciativas. As ações que são desenvolvidas pelo colegiado para a gestão dos projetos de 

desenvolvimento territorial 88% consideram a partir da análise de viabilidade técnica, 

22% avaliação interna de mérito, 55% priorização e seleção com base em critérios e 

11% disponibilização de especialistas nas áreas do projeto. Os membros do Colegiado 

receberam capacitação, para 66% em planejamento participativo, para 44% em 

elaboração de projetos, para 22% foi em organização, 44% acham que foi em 

elaboração de planos de desenvolvimento, 100% disse que houve capacitação para 

desenvolvimento territorial, 33% afirma ter ocorrido pra planejamento estratégico, 44% 

pra controle social, 33% pra monitoramento e avaliação, e finalmente 55% pra gestão de 

conflitos. 
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3.3 Projetos deliberados e executados 

 

 

Desde a constituição do território e estabelecimento do Colegiado Territorial, 

houve várias iniciativas e investimentos para beneficiar os municípios envolvidos na 

estratégia territorial. Foram ações de acesso ao crédito fundiário, apoio à ovinocultura, 

piscicultura em taque, infraestrutura para armazenamento de grãos, aquisição de tratores 

e implementos agrícolas, instalação de cisternas e poços artesianos, beneficiamento de 

leite, apoio às agroindústrias, viabilização de espaços para comercialização de 

artesanatos e etc. 

Em 2011 os recursos do Proinf foram reduzidos consideravelmente se 

comparado com 2010. O Sertão Ocidental que em 2010 recebeu R$1.200.000,00; já no 

ano seguinte obteve apenas R$300.000,00, prejudicando a dinâmica e o planejamento 

territorial daquele período, não só para o Sertão Ocidental como para os demais.  

 

Outro exemplo, que destaca a vicissitude da política de 

desenvolvimento territorial no país refere-se aos investimentos nos 

territórios. De acordo com o Secretário da SDT (2011), mesmo que a 

disponibilidade de recursos tenha sido crescente, existem dificuldades 

de orçamento e de articulação entre as ações. Por conta disso e dos 

impactos da crise de 2008, em 2011 os territórios somente 

conseguiram ter acesso aos recursos do PRONAT/PROINF no 

segundo semestre e em geral receberam apenas 25% do valor 

investido nos anos anteriores. (CARVALHO, 2012, p. 118) 

 

Mesmo com os problemas enfrentados a atuação do Proinf nos territórios foi 

significativa, como comprova a Tabela 04. Uma crítica recorrente ao Programa é acerca 

de uma certa dependência dos territórios em se limitar aos investimentos do Proinf. 

 
Tabela 04 - BRASIL. Investimentos do Proinf nos Territórios Rurais no período 2003-2012.  

 PROINF 2003-2012  

Ano Projetos Valor (R$) 

2003 340 77.745.577,74 

2004 450 77.461.360,26 

2005 736 80.805.836,14 

2006 796 113.507.366,28 

2007 915 209.314.885,14 

2008 425 102.367.367,39 

2009 565 223.315.722,27 

2010 698 174.464.724,04 

2011 359 163.044.151,76 

2012 329 125.711.551,71 
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Total 5.613  1.347.738.542,7 

Fonte: SGE/MDA (2013). Organização: Santos (2014). 

 

Quando se trata de projetos deliberados e concretizados no Sertão Ocidental, há 

vários resultados, como pode-se verificar alguns no mosaico da Figura 14. Vale destacar 

a construção de casas de farinha em vários municípios, o Centro de comercialização dos 

Produtos da agricultura familiar - CECAF em Poço Verde; a Central de Distribuição dos 

Produtos da Agricultura Familiar; Central das Cooperativas da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária - CENTRAFES; Centro de Formação de Agricultores em Simão 

Dias, que poderá ser a sede do território do Sertão Ocidental (contudo está com a 

inauguração em atraso); Cooperativas de Crédito - COOPEC; Unidades de 

beneficiamento de grãos; Agroindústria para beneficiamento da mandioca; Secadores de 

grãos e silos metálicos; O Moinho de Milho do Povoado São José em Poço Verde; O 

Núcleo Administrativo da Agricultura Familiar de Moita Bonita, o Centro de 

Comercialização na Rota do Sertão em Ribeirópolis, o Centro de Artesanato de Tobias 

Barreto, dentre outros, incluindo alguns menores como aquisição de computadores, 

motocicletas, carros, maquinários e implementos agrícolas. 
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Figura 14. Centro de Comercialização em Ribeirópolis; Centro de Formação de Agricultores em 

Simão Dias; Mercado de Frei Paulo e o Núcleo Administrativo da Agricultura Familiar de 

Moita Bonita. 

Fonte: Santos. Trabalho de Campo 2012-2013. / Acervo do Colegiado Territorial. 

 

Há ainda outras iniciativas como o apoio a comercialização, capacitações, feiras 

agroecológicas e etc. (Imagens de outros projetos podem ser visualizadas nos anexos). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O viés de estratégia territorial dos Territórios Rurais do Pronat e posteriormente 

Territórios da Cidadania se constituiu através dos objetivos coletivos para combate à 

pobreza, desigualdades sociais e disparidades econômicas e regionais. É uma política 

voltada para minorias, para populações desfavorecidas, desabitados, sem acesso à 

educação, sem acesso à terra para produzir, enfim é uma política voltada para o 

desenvolvimento de forma sustentável, preocupada com o meio ambiente e que busca a 

valorização do cultural e da identidade territorial. 

Muito se teme a respeito do que seria do Programa e da política territorial em 

caso de mudança na gestão presidencial. O modelo se iniciou no governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva e sofreu mudanças na gestão da Presidente Dilma Rousseff, mesmo sendo 

da mesma corrente política do governo anterior. Com isso, é inevitável questionar se o 

Programa que, já dura mais de uma década, iria ter prosseguimento ou se o foco seria 

mudado, já que poderia haver a eliminação ou compressão de alguns ministérios, 

desconstruindo todo um processo. 

Mas o fato é que apesar das dificuldades e dos obstáculos conjunturais 

enfrentados, no pesar da balança a implantação de um modelo de estratégia com 

enfoque territorial, participativo e sustentável é algo muito válido e de caráter inovador, 

que traz esperança para um futuro próximo onde as futuras gerações encontrem um 

cenário com uma prática diferente e um contexto onde a democracia no poder de 

decisão das políticas de desenvolvimento e benefício mútuo não enfrente tantas 

resistências. 

A população em seus mais diversos cenários têm recebido demandas do governo 

– como exemplifica a tabela 05 a seguir, com ações ocorridas entre 2008 e 2009 – que, 

de maneira suficiente ou não tem tentado dar respaldo ao que está postulado no 

planejamento territorial. O fato de inserir no mesmo espaço de debate e decisão 

membros do poder público e da sociedade civil já é por si só uma grande conquista, 

assim como inserir a política territorial e de cooperação no ensejo das proposições dos 

projetos de desenvolvimento e fomento à agricultura familiar, evidenciando uma 

descentralização política fora da teoria. 
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Tabela 05 - Ações do Governo nos Territórios da Cidadania no período 2008-2009.  

Ações Abrangência 

Bolsa Família 4,4 milhões de famílias 

Farmácia Popular 666 implantadas 

Expansão de Escolas Técnicas 10,5 mil vagas criadas 

Garantia - Safra 180,7 mil agricultores segurados 

Luz para Todos 223,1 mil ligações 

Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora 

Rural 

456 mil documentos emitidos 

Crédito Pronaf 448,2 mil contratos 

Recuperação de Infraestrutura de assentamentos 70,4 mil famílias atendidas 

Cisternas 25.257 cisternas construídas 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 55,5 alunos atendidos 

Casas Digitais 88 instaladas 

Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional 1,3 milhão de hectares 

Saúde da Família 9.653 equipes implantadas 

Fonte: MDA/INCRA (2010). 

Organização: Santos (2014). 
 

A abordagem territorial quebra os elos existentes entre o rural e o urbano e 

quebra barreiras setoriais que colocam a agricultura como único viés de 

desenvolvimento do campo, estimulando e apoiando novos caminhos e descobrindo 

novas potencialidades, ou até mesmo revitalizando processos estagnados, estabelecendo 

entre sociedade e sustentabilidade.  

Abramovay (2004, apud 2007) afirma que ―a esmagadora maioria dos pobres 

rurais tem sua renda composta por diversas atividades entre as quais a agricultura 

frequentemente representa parte minoritária. Compreender a pobreza exige que se 

estudem as diferentes atividades dos membros dos domicílios rurais‖. Portanto, a 

atividade agrícola se constitui em mais uma atividade dentre tantas outras 

desempenhadas pela população, tornando incoerente direcionar à agricultura as razões 

da pobreza rural ou da decadência no meio econômico de uma região, pois assim estaria 

esquecendo que outros setores relacionados à renda estão atrelados à população. No 

lado inverso da situação, o desenvolvimento territorial da área rural também não se 

reduz apenas ao crescimento agrícola. Destaca-se dentre outras atividades, artesanatos, 

fabricação de utensílios, exploração do turismo, venda de doces e comidas típicas da 

região, a pesca, a mineração, a pecuária e negociação de produtos diversos. 

Schneider e Peyré Tartaruga (2004) confirmam afirmando que ―a dimensão 

sócio-econômica toma como referência à unidade de produção familiar e contempla as 

estratégias produtivas dos agricultores familiares e suas vinculações com os outros 

atores do território e mesmo externos a este. Aqui podem ser consideradas múltiplas 
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estratégias que vão desde as agrícolas (agregação de valor, beneficiamento e 

processamento da produção própria) até as não-agrícolas, como a inserção em mercados 

de trabalho fora da propriedade, que estimulam o aparecimento da pluriatividade‖. 

Este trabalho em si se apresenta como uma oportunidade de resgatar o contexto 

do desenvolvimento em nível nacional, regional e local, trazendo a constituição da 

conformação do Programa de Desenvolvimento Territorial e buscando as experiências, 

o trajeto e os desafios enfrentados no território em estudo, com o acompanhamento de 

etapas, estagnações e conquistas. E mostrando que a política territorial está longe de se 

alimentar apenas do fomento do Estado, o principal e mais preponderante combustível 

está na ação, na articulação e mobilização do trabalhador, que busca medidas pra manter 

o processo em andamento mesmo quando houver recuo dos recursos, como ocorreu em 

2011. 

Se tratando de uma política de longo prazo talvez seja cedo para se fazer análises 

definitivas, já que se trata de um sistema que envolve representatividades bem distintas, 

vindo de correntes distintas e em processo de adaptação a um novo molde de 

organização. No enfoque de desenvolvimento territorial o andamento tem seu curso 

contínuo e itinerante, cada momento há uma renovação e figuras de composição novas 

trazendo coisas novas para agregar ou para substituir aquelas que não deram 

continuidade. 

A pesquisa constatou também um recente e valoroso início de comunicação 

entre Colegiados e Universidades de forma mais aproximada, partindo para o campo da 

intervenção e da contribuição por parte de Núcleos com vínculo acadêmico, o que 

certamente só tem a trazer bons frutos e boas perspectivas de melhorias e aliança de 

forças entre a mobilização do ator social e a academia. 

O contato com o Colegiado foi de extrema valia, principalmente no que diz 

respeito à percepção da força de vontade do agricultor familiar em buscar um lugar ao 

sol, em reivindicar um direito que é seu por natureza. Válido por presenciar e colaborar 

com a postura do articulador em se desdobrar para cumprir sua agenda, contribuindo 

para mudanças de um panorama historicamente repleto de objeções ao pequeno 

produtor rural. 

Conhecer o dia-a-dia do Colegiado, se inserir e até fazer parte diretamente dos 

Núcleos Diretivo e Técnico foi essencial para conhecer na prática a Gestão Social 

participativa e testemunhar as barreiras enfrentadas principalmente pelas organizações 
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sociais, sindicatos e associações. Além de comprovar a superação do interesse particular 

e local pelo coletivo. 

Significativo também foi poder comprovar a utilização de alimentos 

provenientes da agricultura familiar pelo governo, nas demandas do estado, como 

distribuição de merenda escolar. É a prova de que o trajeto é longo mas o caminho já foi 

iniciado. 

A política de conceder poder de gestão e decisão ao cidadão comum é 

importante e necessária, o processo de desenvolvimento territorial é longo e precisa ter 

continuidade, a agricultura familiar necessita ter fomento e ações de planejamento 

voltadas para ela. A descentralização é viável e fundamental, mas faz-se necessário 

capacitar e proporcionar mecanismos que engajem o ator social nesse viés, para que 

haja noção de quais medidas tomar. 

As dissonâncias e disparidades sociais do Brasil estão inseridas em conjunturas 

muito mais complexas, não sendo possível atribuir à um programa governamental a 

missão de erradicar essa problemática, mas a política de desenvolvimento territorial 

rural e sustentável se faz necessária e imprescindível para proporcionar melhores 

condições de vida e infraestrutura à população rural. 
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GRUPO DE PESQUISA SOBRE TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO 

RURAL - GEPRU 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - NPGEO 
 

TERRITÓRIO SERTÃO OCIDENTAL DE SERGIPE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2012 

 

Roteiro de entrevista com perguntas semiestruturadas: 

 

01 – Qual a data da constituição (criação) do colegiado? 

 

02 – O colegiado é composto por quantos membros? 

 

03 – Quais prefeituras realmente participam? 

 

04 – Como é dividida a estrutura do núcleo diretivo? 

 

05 – O assessor do território é pago por qual entidade? 

 

06 – Quais os projetos mais importantes já discutidos e deliberados pelo colegiado? 

 

07 – Existe rotatividade? Mudam as entidades? 

 

08 – Que vantagens o colegiado trouxe ao Território do Sertão Ocidental? 

 

09 – E as principais desvantagens? 

 

10 – O colegiado é uma política que deve continuar? Por quê? 

 

11 – Existe interferência política no colegiado? 

 

12 – O colegiado já tem local fixo para a realização das suas reuniões? 

 

13 – Quais os projetos que o colegiado considera fracassados? 

 

14 – Existe alguma articulação desse colegiado com os demais colegiados do estado de  

Sergipe? 

 

15 – Existem muitos municípios compondo o Território? Acha que deveria diminuir? 

Ou aumentar? 

 

16 – Eram 11 municípios que fazia parte da composição do Sertão Ocidental, agora são 

19, quais são os outros 8 novos municípios e porque e de que forma eles se inseriram? 
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Centro de Artesanato em Frei Paulo. 

Fonte: Acervo do Colegiado Territorial. 

 

 
Aquisição de equipamento para frigorífico em Ribeirópolis. 

Fonte: Acervo do Colegiado Territorial. 
 

 
Comercialização dos Produtos do Moinho de milho. 

Fonte: Acervo do Colegiado Territorial. 
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Comercialização dos Produtos do Moinho de milho. 

Fonte: Acervo do Colegiado Territorial. 

 

 
Apoio à comercialização em Ribeirópolis. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2014. 

 
Reunião do Colegiado em Simão Dias, setembro de 2013. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 
 

 

 

 



115 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 
 

 

 

 



120 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 
 

 

 

  

 



123 
 

 

 

 
 

 

 

 



124 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 


