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RESUMO 

 

 
O presente estudo tem como objeto de investigação a política de desenvolvimento territorial (DT) 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), relacionado aos denominados Territórios 

Rurais. O objetivo central volta-se para a perspectiva do desenvolvimento territorial rural e seus 

reflexos no campo brasileiro contemporâneo. A perspectiva teórico-metológica embasa-se na 

corrente crítica pós-estruturalista (pós-desenvolvimentismo e modernismo crítico), conforme Peet 

(2007); Gómez (2006; 2007; 2008), dentre outros. Nesse sentido, indaga-se se as ações 

estratégicas do Estado estariam, na realidade, contribuindo para a efetiva afirmação do território 

como concretude e vivência representativa dos sujeitos sociais envolvidos. O que redunda na 

constatação de que o DT assenta sua aplicabilidade sob a égide da integração dinâmica ao 

mercado, como premissa da política do consenso, em detrimento da essência constitutiva do 

território: o conflito. Mascarando a contradição - marca da disputa entre o jogo de interesses 

hegemônicos e contra-hegemônicos. Por fim, considerar-se que o território concebido para as 

políticas do MDA se assemelha bem mais a um eufemismo retórico ao discurso de 

desenvolvimento, ancorado na lógica de mercado capitalista, olvidando a abordagem do conflito. 

Elege-se como contraponto a (des) construção do ideário desenvolvimentista e, sob estas bases a 

afirmação da dimensão do conflito como premissa à (re) construção dos imaginários do 

desenvolvimento sob outros olhares possíveis. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Desenvolvimento; Território; Estado; Consenso, Conflito. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study has as object of research policy of territorial development (TD) of the Ministry 

of Agrarian Development (MDA), related to Rural Areas. The central objective turns to the 

prospect of territorial rural development and its impact on contemporary Brazilian countryside. 

The theoretical and methodological perspective underlies the critical current poststructuralist 

(postdevelopmentalism and modernism  critical), as Peet (2007), Gómez (2006, 2007, 2008), 

among others. In this sense, asks whether the strategic actions of the State would, in fact, 

contributing to the effective assertion of territory as concrete and living representative of social 

subjects involved. What leads to the conclusion that the DT builds its applicability under the aegis 

of dynamic integration market, premised on the politics of consensus, rather than constitutive 

essence of the area: the conflict. Masking the contradiction - mark dispute between the hegemonic 

interests of the game and counter-hegemonic. Finally, consider that the territory of policies 

designed to MDA resembles much more a rhetorical euphemism to speech development, anchored 

in the logic of the capitalist market, forgetting the conflict approach. Elects itself as opposed to 

(de) construction of developmentalist ideology and, under these bases the assertion on the size of 

the conflict premised on the (re) construction of the imaginary of development under other looks 

possible. 

 

 
KEYWORDS: Development, Territory, State, Consensus, Conflict. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Considerando a necessidade de compreensão acerca do percurso teórico e metodológico 

desenvolvido ao longo da construção da tese, procura-se de forma sucinta apresentar alguns 

elementos constitutivos deste processo, que se tornou de suma importância para a configuração do 

estudo ora apresentado. 

Desde o semestre letivo 2009.1, quando do início das atividades discentes junto ao 

Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Curso de 

Doutorado, buscou-se contribuições teórico-metodológicas que viessem favorecer a leitura 

proposta no projeto de tese. 

Durante a realização da etapa inicial do curso, destaco as disciplinas: “Espaço, Território, 

Paisagem, Região” desenvolvida no semestre letivo 2009.2 e ministrada pelo Prof. Dr. José 

Borzacchiello da Silva; e ainda “Espaço Agrário e Relações de Poder”, sob a coordenação dos 

professores Francisco Amaro Gomes de Alencar e José Levi Furtado Sampaio. Durante as 

respectivas disciplinas foi possível iniciar uma percepção tangenciada pela riqueza conceitual, 

teórica e metodológica que configuram a pesquisa científica em Ciências Humanas e Sociais, em 

especial à Geografia.  

A primeira apresentou o caráter constitutivo que norteia a perspectiva do debate acerca da 

construção e articulação de conceitos e teorias, bem como do aporte metodológico que podem 

orientar a reflexão acadêmica dos mestrandos e doutorandos. No sentido de possibilitar caminhos 

possíveis à investigação científica, podendo encarar desafios postos ao espaço-tempo, como na 

temática da (re) construção e/ou (des) construção para o trabalho do “ser intelectual na era da 

globalização”, como afirma Santos (1999).  

Outro importante aspecto que possibilitou ganhos salutares é o que se refere à abordagem 

de Harvey (2000) que, em seus Espaços de Esperança, contribuiu sobremaneira com a proposição 

da leitura do desenvolvimento, a partir da assertiva do “desenvolvimento geográfico desigual”, 

lançando mão da perspectiva do “materialismo histórico e geográfico”, bem como do “utopismo 

dialético”, contribuindo no assinalar da possibilidade de (re) construção de outra forma de 

desenvolvimento, a partir da experiência comunitária. 

A segunda contribuiu de maneira substancial no sentido de que proporcionou a abordagem 

relacional entre conceitos fundamentais ao cerne do debate acadêmico-científico na geografia, 

como: espaço e poder. Levando em consideração o processo sócio-histórico de formação da 
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sociedade brasileira e como se constituíram as estruturas seculares de poder no campo. Como na 

obra de Sigaud (1979), onde se pode também refletir acerca de como as relações de poder, 

estabelecidas entre os sujeitos sociais e entre estes e seus espaços de reprodução social engendram 

a configuração dos conflitos e a produção do espaço.  

Ainda em 2009.2, por intermédio da participação no VIII Encontro Nacional da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em geografia (ENANPEGE), realizado em 

Curitiba-PR, destaca-se a atualização das discussões em torno do temário do desenvolvimento, 

quando da apresentação de comunicação livre durante sessão de espaço de diálogo. Sem olvidar a 

contribuição preponderante do debate em torno do comunitarismo e da significância dos 

movimentos sociais no cenário mundial. 

Os Encontros Nacionais de Geografia Agrária (ENGA), ocorridos respectivamente em 

outubro de 2010 e outubro de 2012, ofereceram elementos bastante significativos ao que consiste 

na participação em espaços de discussão sobre Espaço, políticas públicas e reforma agrária, bem 

como no debate conceitual e na reflexão acerca da intervenção das políticas de cunho territoriais 

recentes. Na oportunidade, se pode dialogar com colegas pesquisadores de diferentes instituições 

acadêmicas, e que também estão a desenvolver projetos de dissertação e teses a respeito da 

temática do desenvolvimento rural contemporâneo, em particular o pesquisador Victor Favoro 

(UNESP), com o qual foi possível estabelecer intercâmbio comunicativo posterior.   

Ainda durante o ENGA 2010, que se realizou na cidade de Francisco Beltrão-PR, permitiu-

se o contato com docentes pesquisadores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), através do Grupo de Estudos Territorias (GETERR), onde se obteve acesso à 

produção científica atual sobre a temática posta em questão, dentre as quais se destacam: Galvão, 

França & Braga (2009); Matte & Mosquer (2009); Modanese (2009) e ainda, Montenegro (2009).  

Outra contribuição que merece menção advém da participação no grupo de estudos 

informal, organizado por discentes do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFC que, 

tendo como elemento norteador o conceito de território, desde 2010 passou a realizar estudos 

quinzenais para discussão acerca do temário teórico-conceitual, bem como das perspectivas de 

intervenção social e política em relação ao território no Brasil contemporâneo. O referido grupo 

vem se reunindo desde o semestre letivo 2010.1 e conta com a participação de quatro membros, 

dentre estes se inclui o presente autor.  

Desse modo, podem ser considerados como os principais referenciais das discussões do 

grupo e que, portanto, servem como aporte teórico-metodológico salutar para esta proposta de 
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tese, os seguintes autores, dentre outros: Abramovay (1998); Dallabrida & Fernández (2008); 

Felício (2006); Gómez (2007); Marafon (2007); Peet (2007); Saquet (2007); Schneider & 

Tartaruga (2005). 

Vale salientar ainda, a participação como membro de dois grupos de pesquisa 

pertencentes à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – com a qual mantenho 

vínculo acadêmico-profissional. O Núcleo de Estudos de Geografia Agrária e Regional (NuGAR), 

com o qual mantenho contato permanente no intuito de diálogo sobre a realidade regional do 

território rural do Alto Oeste Potiguar. O outro grupo se denomina Núcleo de Estudos em 

Educação (NEEd), que possui linha de pesquisa sobre “Educação do Campo”, contribuindo para a 

aproximação com os movimentos sociais e entidades que atuam com metodologias de cunho 

popular (educação popular e comunitária). 

A experiência do autor, desde o período de formação acadêmica básica (graduação: 2000), 

junto a movimentos sociais que atuam no espaço agrário, como a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), permite considerar a 

experiências vividas por estes sujeitos sociais quando do repensar a prática do desenvolvimento, 

em especial, na busca pela compreensão acerca da perspectiva do desenvolvimento comunitário. 

Nesse tocante, destaca-se à dissertação de mestrado do autor (2003), intitulada “Religiosidade e 

política: um estudo sobre a espacialização das romarias da terra no estado do ceará”, que se volta 

para a análise da espacialização de movimentos de massa, organizados pela CPT no Estado do 

Ceará, entre as décadas de 1980 ao início dos anos 2000. E ainda, durante os anos de atuação 

direta junto à CPT (1998-2008), houve participação em diversos projetos sociais e pesquisas, 

como: “Indicadores da estrutura fundiária no campo cearense”, em 1998; “Registros e relatos 

sobre a seca de 1998”; “Estudo sobre a política do Banco Mundial para o setor agrário brasileiro 

com base no caso do programa cédula da terra”, em 2003, entre outras. 

A aproximação inicial ao temário de investigação da tese se deu por intermédio do contato, 

ainda em 2008, com sujeitos sociais que atuam junto ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte, tendo como referência 

o Plano de Desenvolvimento do Alto Oeste Potiguar, elaborado por SEPLAN/SEAI/IICA (2007), 

no qual se podem observar no tocante à configuração espacial daquela região em particular, 

elementos alusivos à problemática dos territórios rurais. O Alto Oeste Potiguar apresenta, dentro 

dessa tessitura, um considerável número de projetos e programas relacionados às políticas públicas 
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do “Novo Mundo Rural” brasileiro, dentre estes o Programa de “Reforma Agrária de Mercado”, 

oficialmente denominado: Crédito Fundiário. 

Seguindo este mesmo viés de aproximação temática, os Sertões de Canindé-CE, bem como 

o Oeste Potiguar-RN, por exemplo, são espaços que guardam distinções e, também, 

paradoxalmente, similitudes. Canindé é um município brasileiro que apresenta uma concentração 

acentuada de assentamentos rurais. Tal fato se deve pelo histórico de conflito e luta pela terra, 

arraigados à realidade desta região. A região correspondente ao Oeste Potiguar, particularmente às 

regiões de Mossoró e de Assu, configura-se também como cenário notório de conflito de classes, 

na área correspondente à dinâmica da fruticultura irrigada frente à exploração da força do trabalho 

dos operários do campo.  

Vale salientar que, a partir da aproximação ora relatada e em relação às realidades citadas 

acima, delimitou-se para a realização do estudo investigativo desta tese, bem como para a 

posterior aplicação das entrevistas semiabertas, junto aos sujeitos sociais locais, o Estado do 

Ceará, considerando o conjunto da proposição política para seus respectivos territórios rurais. 

Estes delimitados e implantados pelo INCRA, desde o ano de 2003. A escolha ora salientada é 

aqui considerada como possibilidade viável de contato direto com os sujeitos sociais que atuam 

nos territórios cearenses.  

Esta delimitação se deu, inicialmente, por conta: a) da atuação do autor, como 

assessor/consultor junto à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

denominada Centro de Estudos, Pesquisas e Assessoria Comunitária (CEPAC). A instituição 

mesma atua nos Sertões de Canindé desde meados dos anos 1990; além disso, o autor durante o 

tempo de trabalho na CPT contribuiu com atividades desenvolvidas sob o espaço agrário cearense.  

Por estas razões e de forma a considerar o contato direto com os sujeitos sociais uma 

referência de primazia para a aplicação das entrevistas, considerou-se os respectivos territórios do 

Estado do Ceará bastante viáveis para a aplicação das mesmas, além do intuito de levantamento de 

elementos qualitativos para a construção da leitura analítico-interpretativa proposta. 

Nos territórios rurais cearenses, em especial os circunscritos nos denominados Sertões de 

Canindé e Sertão Central, por exemplo, encontramos ação dos movimentos sociais do campo, tais 

como a CPT e o MST. No entanto, diante do conjunto de transformações que as políticas do 

Banco Mundial (BM) - o chamado Novo Mundo Rural, registram-se o crescimento do número de 

assentamentos do Programa Crédito Fundiário (PCF). 
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Tanto a política do crédito fundiário como as de desenvolvimento territorial fazem parte 

das políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para o setor rural brasileiro. A 

primeira surge como ação prática de intervenção do BM, na tentativa de frear e conter a ação dos 

movimentos sociais organizados, que atuam na luta pela terra. Traduz-se na organização do espaço 

rural através da formação de grupos associados de pequenos agricultores, para obterem acesso a 

terra via compra (reforma agrária de mercado). A segunda reflete um conjunto de estratégicas que 

centram foco basicamente na ação de duas secretarias de governo: Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) e Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). Notadamente, o enfoque da tese se 

debruça sobre a intervenção da SDT e a concepção que envolve a formulação das ações 

estratégicas a esta relacionada. 

 

Passos metodológicos 

 

Os passos metodológicos que possibilitam o percurso investigativo da pesquisa, através 

da execução das ações e atividades podem ser melhor descritos como a seguir: 

O trabalho conta com a aplicação de entrevistas semiabertas, a dizer, um conjunto de 

indagações a partir das quais o entrevistado pode respondê-las livremente, sem que haja 

necessariamente um esquema prévio fechado; o entrevistador se converte numa espécie de 

catalizador ou animador do conteúdo que se constrói durante a entrevista. Nessa experiência de 

troca, a dinâmica de observação, registro e diálogo do conteúdo-fala gera o tom da situação. 

Assim, se procurou evidenciar indicativos para a leitura interpretativa dos referenciais conceituais 

utilizados pelo MDA, durante o conjunto das entrevistas realizadas.  

As entrevistas foram empregadas com representantes de instituições de Estado: 

SDT/MDA, INCRA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), bem como com 

técnicos de entidades contratadas pelo Governo Federal, que atuam na aplicação das ações de 

desenvolvimento territorial (DT)1 no Estado do Ceará. Salientando também o contato direto com 

representantes da sociedade civil organizada, por intermédio da CPT, MST e Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará (FETRAECE). 

O levantamento de referências acadêmico-científicas em livros, artigos, periódicos, bem 

como de material empírico auxiliar tornou-se uma constante, favorecendo a leitura e reflexão ao 

                                                 
1 Sendo a temática do desenvolvimento territorial o problema central do debate ora proposto, a partir de então, no 
decorrer das discussões desta tese, fica abreviado o uso da expressão desenvolvimento territorial como DT. 
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longo do desenrolar do processo de pesquisa. Esta fase ficou subdividida em duas: 1) 

levantamento referencial teórico e metodológico; 2) levantamento bibliografia empírica auxiliar. 

A operacionalização das atividades seguiu-se através da realização de visitas a 

laboratórios e grupos de pesquisa relacionados à produção de material científico sobre a temática 

do trabalho, bem como de assuntos correlacionados. Também foi realizado um levantamento 

material de dados secundários junto ao INCRA-CE e à coordenação da SDT/MDA (escritório 

regional no Ceará) e ainda, por intermédio de pesquisa em fonte de dados e informações oficiais 

nos sites oficiais do MDA e do Portal da Cidadania/Casa Civil da República Federativa do Brasil. 

Como base para a orientação metodológica da pesquisa, se definiu pelo contato in loco 

com os sujeitos sociais que atuam diretamente nos territórios rurais. Para tanto, foi preciso definir 

quem são os atores, e em que medida se configuram importantes na leitura da intervenção do 

Estado (MDA), em seus respectivos territórios. 

Os passos metodológicos foram dados no sentido de dar voz aos sujeitos. Aqui definidos 

como representantes dos grupos: 

 Institucional (esfera federal: INCRA/SDT/MDA e esfera estadual: Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário do Estado Ceará - SDA); 

 Organizações da Sociedade Civil (cooperativas técnicas de apoio e extensão rural; 

organizações não-governamentais; organizações da sociedade civil de Interesse Público); 

 Movimentos sociais (sindicatos de trabalhadores rurais [STR’s], MST, CPT; associações 

de trabalhadores rurais assentados da reforma agrária). 

 

Ainda no ano de 2009, durante a realização da disciplina Espaço Agrário e Relações de 

Poder, foi oportunizado momento de interlocução entre representantes técnicos do INCRA-CE e 

discentes do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFC. O evento se deu mediante a 

aplicação de uma entrevista coletiva aberta, possibilitando diálogo construtivo entre os 

participantes. O resultado foi obtido por intermédio da observação e do registro das falas dos 

entrevistados (técnicos do INCRA). 

Entre 2009 e 2012, houve a participação periódica no acompanhamento de eventos 

realizados pela SDT/MDA no Estado do Ceará, dentre os quais se destacam os seminários para a 

elaboração do Plano de Ação Territorial do Estado do Ceará para o ano de 2010, promovido pelo 

INCRA-CE/MDA, bem como durante os 04 seminários de acompanhamento e avaliação do 
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Colegiado Territorial2 – que congrega representantes de todos os territórios rurais do Estado do 

Ceará, sob-responsabilidade direta do INCRA. 

A realização da pesquisa envolveu ainda os seguintes procedimentos metodológicos: 

1) análise de documentos oficiais do MDA, tais como os manuais de referência para a construção 

das políticas de desenvolvimento territorial (nº I, II, II e IV); Planos de Desenvolvimento 

Territorial Rural Sustentável (PDTRS) dos Sertões de Canindé, do Sertão Central e do Cariri 

Cearense, por se tratarem de unidades de peso relevante ao DT local; 2) visitas de campo pelos 

municípios que compõem o território rural dos Sertões de Canindé e Cariri Cearense, no intuito de 

aplicar os instrumentos investigativos, tais como as entrevistas junto aos agentes sociais 

(Instituições, assentados, organizações da sociedade civil); observação e registro sobre as 

impressões acerca dos aspectos e processos norteadores da ação do MDA diretamente na visão dos 

sujeitos locais. 

 

Objeto de Análise 

 

A definição do objeto de estudo se constitui como desafio salutar no exercício de 

qualquer investigação que se pretenda em caráter científico. Nesse tocante, levando em 

consideração o marco conceitual pensado para esta proposição de pesquisa, o objeto pode correr o 

risco de ficar fora do alcance do recorte espacial pretendido, devido as característica de fluidez 

que o território possui na atualidade. Como incluí-lo, sem se perder metodologicamente, já que o 

recorte é pensado como parte do método? Daí a necessidade de buscar o ajuste teórico-

metodológico para responder às demandas que o objeto de estudo exige ou se nos revela, através 

de caminhos e possibilidades de interpretação. 

Uma acepção inicial diz respeito à ideia-força de que os territórios rurais vão além do que 

é considerado como espaço rural, como comumente é tratado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Haja vista que o referido instituto considerada, para efeito de 

registro e análise, espaço rural todo aquele que se circunscreve fora dos limites do perímetro 

urbano de todas as sedes municipais. Noutra referenciação, o Ministério, a princípio, engloba 

também para tanto áreas de contato e relação socioeconômica e sociocultural 

                                                 
2 O Colegiado Territorial é uma instância consultiva e deliberativa que corresponde a um espaço de congregação de 
sujeitos sociais representantes de todos os territórios rurais do Estado do Ceará. Os encontros do colegiado se dão na 
forma de seminário estadual, e ocorrem periodicamente a cada semestre corrente, ou de acordo com as necessidades 
demandadas pelos sujeitos, como resposta aos desafios da implantação e execução da política de DT nos territórios.  
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(multiterritorialidade) com interface entre zonas urbanas e rurais (relação campo-cidade). 

Entretanto, vale salientar que o recorte espacial da pesquisa procura estabelecer direcionamento na 

delimitação dos espaços rurais, sobretudo, focando análise na política pública de desenvolvimento 

da SDT, com foco nos denominados territórios rurais. 

Logo, define-se como objeto de estudo a política de desenvolvimento territorial 

empreendida pelo MDA, para a consecução dos territórios rurais no campo brasileiro recente, a 

partir de 2003. Dentro desse contexto, definiu-se como recorte espacial de análise para a aplicação 

dos trabalhos de campo, o Estado do Ceará, na composição do Colegiado Territorial do mesmo. 

Nesse sentido, como parte integrante do colegiado citado, os territórios rurais dos Sertões de 

Canindé, Sertão Central e Cariri Cearense possibilitaram contato direto com os representantes 

locais, que atuam com a execução da política nos respectivos territórios. O Estado do Ceará possui 

07 (sete) territórios delimitados, desde o início da implantação da política, em 2003/2004. Além 

disso, o espaço agrário em questão se configura, historicamente, enquanto lócus acentuado em 

relação à problemática da luta pela terra e cenário destaque no que se refere à política de 

redistribuição fundiária, conforme Moreira da Silva (2003). 

 

Em torno dos objetivos 

 

Em função do cenário exposto acima, a pesquisa levanta inquietação referente a duas 

frentes de investigação: 1. Analisar a concepção de território para o Estado, encontrada na 

formulação das políticas de DT; 2. Investigar a visão sobre desenvolvimento e território que os 

sujeitos sociais (instituições governamentais; organizações da sociedade civil e demais instituições 

que atuam no território) possuem, considerando a experiência de atuação direta nos territórios 

rurais em estudo.  

Sendo assim, esta óptica se reverte como o objetivo central da perspectiva de investigação 

científica ora apresentada. Vale ressaltar que o intuito maior reside na busca pela compreensão 

acerca da concepção teórico-conceitual na qual o MDA se fundamenta para orientar a formulação 

da política de desenvolvimento territorial. 

Sem a pretensão de construir um dado arcabouço teórico ou mesmo esgotar a questão, 

busca-se uma tentativa de aproximação em relação aos pressupostos teórico-metodológicos 

utilizados, possibilitando uma leitura sobre a realidade, considerando a política de DT para o meio 

rural brasileiro.  
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Nesse sentido, torna-se de real valia destacar que, não compõe objetivo primordial desta 

tese a realização de estudo quantitativo3sobre as ações estratégicas e atividades específicas 

executadas pelo referido ministério. Dessa forma, o estudo que se nos revela durante o percurso de 

investigação, se constitui como uma tentativa relacional de aproximação analítico-interpretativa 

sobre a realidade socioespacial posta em análise: “o território como aporte à intervenção política 

de desenvolvimento rural no campo brasileiro recente”. Para tanto, o período compreendido a 

partir do início do denominado Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Governo Lula), 

é de fundamental importância, haja vista o surgimento das primeiras formulações intervencionistas 

com este viés datarem deste período. 

Assim, ganha relevo a inquietação sobre a visão dos sujeitos sociais que é tratada no 

sentido investigativo que remonta a busca pela identificação dos pressupostos teórico-conceituais 

utilizados pela SDT. Este é o cerne da orientação metodológica. Enfim, tendo como cenário 

político o Estado do Ceará, com destaque para a visão dos sujeitos sociais que atuam nos seus 

respectivos territórios, sob a visão do Colegiado Territorial. 

Sendo assim, a definição pelo estudo da problemática ora apresentada se justificativa pelo 

peso que a política de Estado atribui ao enfoque territorial do desenvolvimento no período 

contemporâneo, considerando para tanto as políticas públicas para o setor rural. 

 Os objetivos da pesquisa, nesse sentido, são: 

 Objetivo geral: estudar a abordagem territorial de desenvolvimento rural no Brasil 

contemporâneo. Para tanto, na consecução dos seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar a concepção de território para nas formulações das políticas públicas do Estado, 

com base na SDT; 

2. Enfocar a ênfase na abordagem territorial e suas implicações sobre a organização do 

espaço; 

3. Investigar qual a visão de desenvolvimento e de território que os atores sociais possuem 

em relação ao Colegiado Territorial em estudo; 

4. Possibilitar, em torno da perspectiva de (des) construção do discurso desenvolvimentista 

moderno, o repensar em torno de vieses alternativos, indicando uma síntese perspectiva para a (re) 

construção do ideário de desenvolvimento, caso possível. 

                                                 
3 Com esta assertiva, procura-se deixar evidente que não se constitui como objetivo motriz desta pesquisa a realização 
de estudo quantitativo, isto é, não se pretende debruçar sobre levantamento de dados, tabulação ou análise acerca do 
número de programas, projetos e ações específicas desenvolvidas nos territórios em particular. O intuito central reside 
na busca pela compreensão acerca dos pressupostos teóricos que dão fundamento à formulação da política de DT, sob 
a responsabilidade do MDA. 
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A importância do recorte temporal 

 

O caminho de investigação científica proposto consistiu em um percurso metodológico 

para realização das etapas da pesquisa e o desenrolar das atividades, no intuito de cumprir os 

objetivos almejados. E se esboça, a partir da definição do objeto de estudo e na apresentação de 

um quadro-síntese da questão agrária brasileira contemporânea, procura-se centrar foco no estudo 

sobre a abordagem teórico-conceitual do território, como pressuposto à concepção da política de 

desenvolvimento territorial do MDA.  

 Por outro lado, a delimitação do recorte temporal para a análise investigativa pretendida, se 

define dentro do horizonte temporal de promoção das políticas brasileiras de desenvolvimento 

territorial, a partir do início dos anos 2000. Para tanto, realiza-se um breve resgate sobre as 

políticas de desenvolvimento rural no Brasil contemporâneo. 

A passagem do indivíduo a sujeito, a partir do tempo histórico, produzindo fatos/ações, 

envolve tempos múltiplos que podem ser (re) dimensionados. O tempo do cotidiano lefebvreano, 

por exemplo, é controlado pelo capital e suas relações de (re) produção. Assim, pode-se falar no 

princípio da contradição temporal, na dialética do tempo (princípio este, essencialmente das 

multitemporalidades). 

O tempo-espaço da realização dos eventos pode ser o tempo-espaço da síntese da 

multitemporalidade/multiespacialidade. Este espaço seria, então, o espaço da descrição? Essa 

leitura seria traduzida como rugosidade, conforme Santos (1978). As aparências compõem a 

infraestrutura, enquanto a essência perfaz a superestrutura, a qual não é visível pragmaticamente. 

Entretanto, este pressuposto nos coloca diante de um problema teórico-metodológico. O 

de como traduzir essa descrição-síntese para o visível, para possibilitar uma leitura real sobre o 

espaço. É, na prática, o problema da “decomposição
4
” daquilo que se está descrevendo como 

síntese do real, que, per si, compõe uma totalidade fechada. O problema, portanto, reside em como 

fazer a decomposição. 

Nesse tocante, vale ressaltar o cuidado metodológico em não cair na mera descrição dos 

elementos constitutivos do real posto em análise. A investigação científica requer a consideração 

dos condicionantes para a decomposição, senão, se perde a noção da totalidade. Borges (1989), o 

que vemos (o real) é simultâneo, porém, o que descrevemos (decompomos) é sucessivo. O autor 
                                                 
4 Princípio da morfologia da ciência positivista, mas que compõe ainda inquietação na pesquisa científica em ciências 
humanas e sociais. 
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destaca a necessidade da decomposição do real. A partir desta compreensão, para tanto, o recorte 

espaço-temporal torna-se primordial.  

Nesse tocante, acerca da ideia de tempo histórico calcada pelo francês Fernand Braudel 

(1992), teríamos o tempo da longa duração como aquele relacionado ao modelo da pluralidade dos 

tempos históricos, ou seja, no entrecruzar histórico do estrutural/conjuntural/fatual. Temos as 

formulações, respectivamente, dos tempos longo, médio e curto.  

O tempo do acontecimento/momento: curto (fatual). Para Lefebvre, o momento é o tempo 

do acontecimento. A ideia de movimento é traduzida através da energia cinética. A dinâmica do 

movimento é que faz-nos perceber e sentir a vida. Por exemplo, na cidade, os elevadores, os 

fluxos de pessoas, mercadorias e veículos, a circulação das materialidades e imaterialidades. Nesse 

sentido, a formação é o movimento dinâmico da forma através da ação. Cada forma deve estar 

ligada a uma função; esta última assume papel preponderante na orientação socioespacial da 

dinâmica da produção do espaço.  

O tempo da conjuntura ou médio refere-se à leitura sobre o real a partir de interfaces entre 

o acontecimento e as tendências à posterioridade. Uma síntese mediadora. Enquanto o tempo 

estrutural, de longa duração, é o tempo relacionado ao estudo da aparência das coisas que, no 

entanto, tratados dentro de uma visão aparentemente imutável, podem vir a escamotear a análise 

interpretativa da realidade social, considerando os interesses e o foco do pesquisador. 

O tempo, enfim, somente assume o caráter de sua concretude no real quando este se 

materializa no espaço - a partir do conjunto dinâmico de suas práticas, feições e processos. É o que 

se denomina de materialidade no/do espaço, com marcas de temporalidades distintas, as quais, ao 

interagir com a dinâmica dos diferentes espaços, (re) produzem distintas (multi) territorialidades – 

compõem um mosaico multitemporal. 

Nesse sentido, dentro desse contexto temporal, como dito anteriormente, esta pesquisa 

pauta-se no período compreendido a partir dos anos 2000, logo, refere-se ao tempo da conjuntura/ 

médio, por tratar o início das formulações do MDA, bem como da aplicação das políticas públicas 

concernentes, compreendidas num período de aproximadamente 12 anos.  

Assim, o marco das políticas de desenvolvimento rural que se enquadram na leitura do 

tempo médio, e que, portanto guardam similitudes temporais de caráter contemporâneo, pode ser 

compreendidas em três leituras iniciais: 1) a Reforma Agrária e o “Novo Mundo Rural” – que 

possui início ainda em meados dos anos 1990 e se estende aos dias atuais; 2) lançamento, 

execução e consolidação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 



26 
 

(PRONAF) em 1995/1996; 3) a criação do Programa de Desenvolvimento de Territórios Rurais 

Sustentáveis (PRONAT), a partir de 2003.  

O foco maior deste trabalho de pesquisa atenta às concepções do MDA, quando da 

formulação das políticas de cunho territorial para o desenvolvimento rural. Para tanto, a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), bem como o Programa Nacional de 

Ordenamento Territorial (PNOT), importantes programas na leitura basilar para a compreensão 

dos programas PRONAT e do Programa Territórios da Cidadania. Estes são o marco referencial 

principal da análise documental da pesquisa. 

 Dentro desse contexto, a definição da vertente teórico-metodológica necessária à realização 

da pesquisa, define como pressuposto teórico de investigação, as premissas teórico-metológicas da 

Teoria Crítica Radical na Geografia, com embasamento na corrente teórica sob o fundamento de 

crítica pós-estruturalista ao desenvolvimento, bem como na perspectiva do pós-

desenvolvimentismo e do modernismo crítico, acabam por se delinear como o eixo-norteador da 

pesquisa. 

 Para a análise ora delimitada, utiliza-se da proposição de Peet (2007), quando afirma que 

se deve desenvolver ferramentas de investigação que assumam a condição da (des) construção do 

desenvolvimento, no trato da problemática na contemporaneidade, em relação às políticas de 

cunho territorial.  

O território, visto como um conceito eminentemente político deve previr-se de realizar um 

ajuste teórico-metodológico que garanta a observação e interpretação das contradições e conflitos 

que perfazem sua natureza constitutiva. Desse modo, as categorias salientadas por Peet (discurso, 

ideologia, hegemonia, governamentalidade e poder/geografia) são possibilidades para o desafio da 

análise interpretativa do discurso e da prática do desenvolvimento, com foco nos territórios rurais. 

A partir do percurso metodológico supracitado, a discussão da tese ora proposta se 

apresenta da seguinte forma: a) apresentação, contendo um breve relato das atividades 

desenvolvidas, bem como o percurso metodológico do trabalho investigativo; b) 1. Considerações 

iniciais, introduzindo a problemática a ser discutida ao longo da tese; c) capítulo 2. enfocando as 

configurações do campo brasileiro contemporâneo, fornecendo um panorama sobre os principais 

desafios à abordagem territorial do desenvolvimento na contemporaneidade; d) capítulo 3. 

Abordando o desenvolvimento e o território sob o imperativo da prática intervencionista do Estado 

brasileiro; e) capítulo 4. Tratando a respeito da necessidade de (re)pensar o temário do 

desenvolvimento pelo viés da (des)construção ideológica (mito moderno ou possibilidade); f) 
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capítulo 5. a relação território e desenvolvimento é (re)pensada frente à indagação inicial - “O 

território nas políticas do MDA: consenso ou conflito?”; g) Considerações finais – apresentando 

uma leitura-síntese interpretativa sobre o temário de estudo da tese; h) por fim, a anunciação dos 

referenciais e a composição dos anexos do trabalho de pesquisa. 

Em suma, o conteúdo redacional da tese se distribui a partir da abordagem dos conteúdos 

relacionados acima.  
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1. PARA ESTIMULAR O DEBATE... ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

De acordo como estudo realizado por Vasconcelos, Moreira da Silva & Nascimento 

(2012), em 2003, depois de quase vinte anos de elaboração do I Plano Nacional de Reforma 

Agrária (I PNRA), o governo Lula, através do MDA anunciou o II PNRA intitulado: “Paz, 

Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural”. Uma análise geral desse Plano evidencia que, 

relativamente, trata-se de um documento que apresenta uma ruptura em relação a outras propostas 

de reforma agrária, anteriormente adotadas no país. Pois associa a resolução da concentração 

fundiária à distribuição de renda, ao combate à desigualdade, à promoção do desenvolvimento 

econômico, destacando também a importância dos assentamentos rurais de reforma agrária como 

um setor estratégico para a segurança alimentar. 

Nesse contexto, a abordagem territorial compõe uma das vertentes contemporâneas das 

intervenções políticas propostas pelo MDA para o meio rural brasileiro. Este trabalho visa, no 

âmbito desse temário, fazer uma breve discussão sobre o processo de implementação das políticas 

de desenvolvimento territorial, tendo como recorte socioespacial de investigação o Colegiado 

Territorial do Estado do Ceará.  

O propósito é analisar as relações entre o ideário de desenvolvimento que compõe os 

fundamentos conceituais para a proposição intervencionista do MDA e a visão que os respectivos 

sujeitos sociais atuantes nos territórios cearenses possuem, tanto sobre a política em si, como 

também a leitura dos mesmos a respeito do conceito de território – fundamento conceitual basilar 

da política de DT. 

Desse modo, no contexto destas políticas públicas, observa-se como eixo norteador das 

ações estratégicas concebidas e implementadas pelo Estado brasileiro, a criação de territórios 

rurais, tendo no conceito de território o foco central para a acepção de um recorte espacial 

destinado à aplicação das referidas políticas. 

O questionamento acerca desta problemática impulsiona as reflexões a que se dirige este 

trabalho. Sendo assim, se estabelece como indicativo propulsor apresentar diferentes abordagens 

acerca da temática do desenvolvimento, tendo como ideia geradora, a perspectiva do DT rural e 

seus reflexos no campo brasileiro contemporâneo, considerando a ação do Estado através das 

políticas públicas da SDT.  

O debate proposto inicia-se a partir da seguinte questão: o território pode ser reduzido a 

um mero recorte no espaço para a aplicação de políticas públicas? Esta acepção encerra uma 
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leitura fragmentada do espaço, bem como de sua interface com os desdobramentos relativos à 

dinâmica territorial do desenvolvimento. O território é espaço de vida. De produção de 

contradições. Constituído de maneira substancial a partir de relações de poder. Traduzidas no 

conflito. Necessita, portanto, de um olhar investigativo acerca dos processos sociais que 

engendram a produção das práticas espaciais, traduzidas na forma de ações estratégicas para o 

desenvolvimento rural.      

Dentro desse contexto, o Estado do Ceará vem vivenciando uma conjuntura que reflete a 

realidade supracitada, no que se refere, sobremaneira, à criação e efetiva aplicação de políticas 

públicas de desenvolvimento sobre o meio rural. Para tanto, surge a denominação dos territórios 

rurais.  

Para o MDA, os territórios rurais são espaços onde os critérios multidimensionais que os 

caracterizam, bem como os elementos mais marcantes que facilitam a coesão social, cultural e 

territorial, apresentam, explícita ou implicitamente, a predominância de elementos “rurais”. No 

entanto, incluem-se nesta perspectiva também os espaços urbanizados que compreendem pequenas 

e médias cidades, vilas e povoados.       

O território, conforme o MDA (2005a, p. 28) é 

  

um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais 
[...] onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e 
coesão social, cultural e territorial.    

 

No Estado do Ceará, desde meados dos anos 2000, há a afirmação pelo MDA de 

territórios rurais em diferentes regiões. São eles: Itapipoca, Sobral, Maciço de Baturité, Sertões 

Central, Sertões de Canindé, Inhamúns-Crateús e Cariri. Todavia, outros 05 (três) territórios se 

encontram em fase de discussão em termos da efetivação e reconhecimento como unidade de 

promoção da referida política: Metropolitano, Médio-Baixo Jaguaribe, Centro-sul/Vale do 

Salgado, Ibiapaba e Litoral Extremo Leste.  

Todavia, há uma inquietação que se nos revela ao considerarmos a problemática posta em 

questão: a intervenção do Estado, por intermédio da formulação de política pública, pauta-se no 

exercício pragmático de definição de um recorte espacial. Tal recorte é nomeado como território. 

Logo, estaríamos diante de um problema de ordem teórico-conceitual. O qual remete às 

delimitações de: escala e temporalidade; concretude e subjetividade. Gerando ainda, inquietações 
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de natureza de intervenção política. Seria então o território, um artifício ou um artefato da política 

pública? 

A discussão que ora se inicia visa abordar a problemática da definição do marco 

conceitual utilizado pelo referido Ministério, no sentido de possibilitar uma leitura que permita, 

minimamente, tornar evidente o embasamento teórico-conceitual que sustenta o “discurso de 

desenvolvimento” – traduzido sob a égide da abordagem territorial do desenvolvimento, a qual 

vem se configurando, na última década, como uma das principais políticas de planejamento e 

execução de ações de desenvolvimento no campo brasileiro.   

Nesse sentido, tomando por base a orientação em torno da busca dos referenciais que 

moldam a construção do marco conceitual das políticas supracitadas, percebe-se a necessidade de 

nortear esta empreitada sob o ponto de vista da reflexão geográfica. Posto que, tratando-se de uma 

política que representa a intervenção do Estado sobre o espaço, torna-se de real valia a busca pela 

elucidação do veio teórico que dá suporte a esta formulação.   

No tocante à perspectiva em torno do desenvolvimento - compreendido como processo 

no qual se efetuam as forças políticas, econômicas, sociais e culturais - teríamos sob a óptica de 

uma investigação pautada na interpretação geográfica, a necessidade de eleger no embasamento 

sócio-histórico a fundamentação destas abordagens, levando em consideração a tradição brasileira 

nessa área do conhecimento humano. 

Para tanto, faz-se mister a reflexão acerca dos conceitos de espaço, território e região, 

enquanto conceitos-chave nesse processo. Algumas observações podem ser elencadas como passo 

inicial deste exercício reflexivo. 

A partir de meados do Século XX, ganha relevo a abordagem da Geografia do 

Planejamento, através da utilização do conceito de espaço enquanto planície isotrópica e 

representação matricial. Nessa abordagem, o território fica perdido, enquanto a região associa-se à 

gestão político-administrativa, servindo de aporte metodológico à delimitação oficial, tanto em 

termos de unidades federativas, como no estabelecimento das características que servirão de base 

para a conformação das regiões geográficas do IBGE – considerando as escalas macro, meso e 

micro regionais. 

Mais recentemente, com destaque para as décadas de 1960/70 as políticas de cunho 

regional sofrem alteração, deixando de ser apenas escopo instrumental para a delimitação de 

regiões administrativas e recebendo status de elementos-chave para a concepção de políticas 
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públicas de cunho regional. É a partir deste enfoque que surge a abordagem denominada por 

desenvolvimento regional. 

Todavia, o fenômeno relativo à formulação de políticas de Estado com base na perspectiva 

do desenvolvimento acaba por sofrer significativos avanços, ao menos em termos teóricos, no 

campo da definição da matriz conceitual. Assim, surgem entre o final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000, as bases do que se denominaria posteriormente de “enfoque territorial do 

desenvolvimento”. 

A crítica que se tem feito a esta “nova” perspectiva política de pensar o desenvolvimento, 

enquanto política de Estado reside na definição dos pressupostos conceituais que fundamentam a 

concepção e a formulação das políticas de desenvolvimento, bem como sustentam a orientação 

metodológica para a criação das estratégias de ação das instituições responsáveis pela 

implementação e execução das mesmas. 

Se o território for considerado apenas como um instrumento dado perde-se a noção da 

totalidade que o compõe. De fato, o mesmo se configura por intermédio de uma construção vívida 

e multidimensional na articulação dos membros de uma coletividade (ações humanas que, ao 

mesmo tempo, são processo e produto territorial), como assinala Raffestin (1993: p. 204). Em 

síntese, no jogo relacional entre território e poder, “a rede de relações faz e desfaz as prisões do 

espaço, o tornando território: tanto liberta como aprisiona. é o porquê de ela ser o ‘instrumento’ 

por excelência do poder”. 

Dentro desse contexto, indaga-se: em que condições se realizam tais políticas? O 

território pode ser criado a partir de políticas públicas? Forma-se sócio-historicamente a partir dos 

processos de ocupação e desenvolvimento das forças produtivas? O que o MDA vem a denominar 

de território? As indagações são pertinentes ao debate geográfico e merecem atenção quanto ao 

conteúdo teórico das acepções utilizadas, bem como acerca dos pressupostos metodológicos que 

impulsionam a formulação das estratégias de ação para o desenvolvimento das políticas.             

Desse modo, através deste trabalho procura-se destacar a ação do Estado a partir do 

desenvolvimento das políticas públicas de DT, mais particularmente no Estado do Ceará, em 

especial no que concerne à efetividade das ações do INCRA, a partir da primeira metade dos anos 

2000 até os dias atuais. 

A discussão é convidativa. Põe-nos diante do desafio de investigar as acepções teóricas e 

metodológicas que norteiam a formulação das políticas públicas do MDA. Para iniciar esse 

percurso nos parece interessante refleti-lo em dois horizontes espaço-temporais fundamentais: 
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primeiro, a problemática da produção do espaço agrário articulado às relações de poder 

estabelecidas sócio-historicamente no espaço agrário brasileiro. Neste sentido, caberia identificar 

quais sujeitos sociais se destacam na reprodução das territorialidades nos territórios rurais 

cearenses. Segundo, seria preciso entender esta política pública no contexto de um azáfama que 

norteia a emergência do território, considerado na leitura sócio histórica do denominado 

desenvolvimento regional. 

Tais horizontes podem auxiliar na leitura sobre como se engendram as relações sociais a 

partir da dimensão da conflitualidade entre os sujeitos sociais envolvidos (Estado, organizações da 

sociedade civil, movimentos sociais, assentados), evidenciando estratégias de aplicação da política 

de DT. 

As ações estratégias do Estado estariam na realidade contribuindo para a efetiva 

afirmação do território como concretude e vivência representativa dos sujeitos sociais envolvidos?  

Em face do desafio teórico sobre as questões supracitadas, espera-se contribuir na 

discussão de processos sociais que engendram a concepção e a prática das políticas públicas do 

Estado para o desenvolvimento rural brasileiro, sob a óptica do território.  

Estar-se-ia, portanto, diante de um grande desafio de ordem político-ideológico, que se 

constrói pautado no discurso do desenvolvimento rural, agora orientado nas formulações do direito 

à diferença e à diversidade, como aporte ao desenvolvimento dos territórios rurais. A diferença 

seria, na verdade, a defesa da pluriatividade para o mercado? Enquanto a diversidade, não estaria 

sendo confundida com a homogenia para a organização da produção, com o objetivo de assegurar 

estruturas mínimas de acesso ao mercado, ou seja, a construção paulatina de certa “agricultura 

familiar de mercado”. 

Nessa discussão, surge o viés de compreensão que se difere do supracitado. Há a afirmação 

da necessidade da crítica ao desenvolvimento. A (des) construção do desenvolvimento nos moldes 

em que vem sendo concebido e executado na sociedade capitalista. Essa rota segue com a 

refutação dessa lógica, reconhecimento a mesma na condição de apenas um discurso ideológico.  

Nesse sentido, urge a necessidade da (re) construção do desenvolvimento sob outras bases. 

A partir de novos patamares. Considerando-o sob outros olhares; saberes e sabores. Atrelando 

contribuições acadêmico-científicas e conhecimentos calcados nas experiências vividas pelos 

movimentos sociais organizados, levando em consideração para tanto a base comunitária.  

A (re) construção, portanto, deveria fundar-se na leitura e compreensão de um mundo que 

possui marcas históricas de formação desigual, fragmentária e contraditória. O território, nesse 
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sentido, assume peso peculiar ao processo de recriação de novas compreensões sobre o 

desenvolvimento. A noção de conflito entendido como viés necessário a esta reconstrução, poderia 

possibilitar elementos significativos sobre a configuração espacial da sociedade. Em suma, a 

natureza política contraditória que condiciona o território, possibilitaria a base para novas 

formulações para uma reconstrução do desenvolvimento. Todavia, essa (re) construção ainda está 

em pensamento ou formação. Caberia então ao conhecimento científico e à sociedade em geral, a 

construção de indicativos nesse sentido. Um caminho possível? 

O desafio está posto. Entretanto, vale salientar que a pesquisa não pretende estabelecer 

caráter necessariamente propositivo, mas proporcionar a reflexão sobre a problemática do 

desenvolvimento frente ao escopo territorial. Apresentar caminhos indicativos para uma 

possibilidade em construção. Provocar o (re) pensar acerca da geografia do desenvolvimento, 

tomando a abordagem territorial como foco central da análise interpretativa.  
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2. CONFIGURAÇÕES DO CAMPO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO: PANORAMA 
DOS DESAFIOS À ABORDAGEM TERRITORIAL  
 

 O capítulo pretende tratar, de forma panorâmica, temas relacionados à questão agrária 

brasileira. Destacando o conteúdo de antigas e novas problemáticas e dando ênfase à situação na 

contemporaneidade. Permitindo assim, uma leitura introdutória de elementos constitutivos da 

questão agrária nacional, que se configuram como desafios à abordagem territorial do 

desenvolvimento.  

 Desse modo, inicialmente, ressalta-se a importância de rebuscar algumas contribuições 

acadêmico-científicas sobre a investigação geográfica dos estudos sobre o campo no Brasil. 

Matéria a ser tomada em questão logo a seguir, no intuito de referenciar um breve levantamento 

histórico acerca das principais abordagens científicas, formulações teórico-metodológicas e 

conceituais que constituem a pesquisa em geografia agrária brasileira, ao longo de sua 

historiografia. 

 Nesse tocante, destacam-se os marcos referenciais de tempo e abordagem teórica, bem 

como os principais conteúdos sociais tratados. Para tanto, identifica-se sinteticamente uma 

periodização de estudos, tomando por contribuição o trabalho de Ferreira (2001)5, intitulado 

“Geografia Agrária no Brasil: conceituação e periodização”. O intuito de abordar o estudo citado 

reside pelo fato do mesmo permitir a identificação espaço-temporal sobre problemáticas de 

relativa significância aos estudos agrários brasileiros. Dessa forma, essa orientação está 

diretamente relacionada ao conteúdo do subitem 1.2 - “permanências e coexistências”, deste 

capítulo, servindo de base para o levantamento panorâmico pretendido.   

 Assim, entende-se como necessário o levantamento histórico e a identificação espaço-

temporal dos estudos agrários, considerando-os como relevantes à leitura da formação do espaço 

agrário, bem como na compreensão de suporte à fundamentação socioespacial para a abordagem 

das permanências e coexistências – tidas como reflexos e condicionantes da produção do espaço 

agrário (passado e presente). 

                                                 
5 Vale salientar que, mesmo que a perspectiva teórica da pesquisadora Darlene Aparecida O. Ferreira, no geral, possa 
ser considerada de cunho estruturalista, ressalta-se que o levantamento histórico dos estudos em geografia agrária, 
realizado pela mesma, bem como o quadro-síntese de natureza espaço-temporal, nesse sentido, pode contribuir na 
identificação dos estudos das principais problemáticas que constituem o espaço agrário brasileiro contemporâneo, 
considerando a dinâmica relacional entre “permanências e coexistências”. Dentro desse contexto, evidenciam-se 
também o enfoque sobre o desenvolvimento rural e as abordagens de DT, considerando para tanto o tempo histórico 
da Ciência Geográfica no Brasil. 
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2.1. Situando os estudos agrários 

  

 A Geografia Agrária possui um histórico importante e particular no que diz respeito, 

inicialmente, aos estudos que se pautavam em conhecer a superfície da terra e detectar as formas 

de exploração, que se traduziam como as primeiras formas de analisar a agricultura. 

 Até a década de 1930, a literatura de interesse geográfico pode ser enquadrada em quatro 

fases, de acordo com Andrade (1994). A primeira, até a metade do século XVIII, é representada 

por trabalhos de cunho não científicos efetuados por cronistas, aventureiros e comerciantes que, 

em crônicas e relatórios, se preocupavam com a descrição dos homens e de suas atividades sobre a 

terra.  

 A segunda fase, que compreende a primeira metade do século XIX, foi marcada pela vinda 

de viajantes estrangeiros, os quais objetivavam conhecer diferentes áreas do país, observando e 

colhendo informações e material para estudos. 

 Compreendendo o período Imperial e a Primeira República, na terceira fase diferentes 

cientistas visitaram ou viveram ao Brasil,  

 

[...] realizando trabalhos de campo, levantamentos em áreas em que o governo 
pretendia investir nos mais diversos misteres [...] Eram, porém estudos esparsos, 
específicos sobre determinadas áreas ou sobre determinados problemas e não 
faziam convergir para uma reflexão científica mais ampla, mais pura (...)” 

(Andrade, 1994, p. 68). 
 

 Já em fins do século XIX e início do XX, na quarta fase, alguns trabalhos de cunho 

literário demonstraram a preocupação em estudar o processo de conquista e ocupação do território 

brasileiro. São autores como Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha e Joaquim Nabuco, que 

escreveram demonstrando compromisso com a Geografia como ciência, Andrade (1994). 

 Em princípio, a Geografia Agrária era desenvolvida como “parte” da Geografia 

Econômica, e os estudos econômicos em Geografia tinham, na agricultura, seu foco principal. 

Apesar disso, a denominação Geografia Agrária não era adequada, considerando-se que o 

conteúdo destes estudos voltava-se, prioritariamente, para: a análise da produção agrícola, da 

distribuição dos cultivos e pouca importância era dedicada às questões sociais. Em suma, essa era 

a característica dos estudos agrários, segundo Ferreira (2001).  

 Do ponto de vista da análise dos pressupostos conceituais, o produtor agrícola, nesse 

momento, era considerado um elemento da paisagem, o qual era devidamente estudado em seu 
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hábitat e em seus gêneros de vida, assumindo claramente uma perspectiva de investigação 

geográfica vidalina. 

 Desse modo, nesses termos, a denominação mais apropriada para classificar os estudos 

deste ramo da Geografia, teve origem em diferentes pontos de vista: agrário, agrícola, rural, da 

agricultura. Todas essas denominações serviam, de uma maneira geral, para nomear os estudos 

sobre o agro no Brasil, pautando cada tempo histórico de análise.  

 Assim, seguindo a necessidade de pensar as diferentes abordagens teóricas6, Pierre George 

(1978) define o objeto da Geografia Agrícola a partir da prioridade dada à descrição e à 

distribuição dos diferentes fatos agrícolas que ocorrem no mundo. No entanto, o autor nos 

apresenta três perspectivas de estudo: 1) A Geografia Agrícola, preocupada com a descrição e a 

distribuição dos eventos agrícolas; a 2) Geografia Econômica, com a produção e o transporte dos 

cultivos; e a Geografia Social, com o tratamento dos agrupamentos humanos e das civilizações 

envolvidas com o trabalho da terra – sem, contudo, indicar qualquer sinalização no sentido de 

considerar o espaço rural como produto da ação humana numa sociedade calcada pelo conflito de 

classes. 

 As colocações de Otremba (1955) revelam dois aspectos importantes: primeiro, a função 

determinista, que o autor estabelece para o meio físico com relação à agricultura. Em seguida, a 

análise comparativa que traça entre a Geografia Agrária e a Industrial, buscando definir o papel de 

cada uma. E propôs a seguinte categorização. 

 Em suma, os trabalhos geográficos sobre agricultura até a década de 1950 podem ser 

enquadrados em três categorias de análise: 

 

a) estudos econômicos, referentes à avaliação da produção e da comercialização de produtos 

agrícolas, examinados sob a forma de dados estatísticos; 

  

b) estudos ecológico-físicos nos quais há análise dos condicionantes físicos: forma do terreno, 

clima, tipos de solo, importantes para explicar a localização dos cultivos e o uso de recursos; 

  

c) estudos sobre as formas espaciais da agricultura, ou melhor, da paisagem, como resultado da 

ação humana. 

                                                 
6 A síntese ora apresenta é realizada a partir das contribuições do estudo de Ferreira (2001). 
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 Em se tratando de contribuição à investigação científica em Geografia Agrária, não se pode 

olvidar, dentre outros, a obra de Orlando Valverde. Dentre os principais trabalhos, destaca-se o 

livro “Geografia Agrária do Brasil”, onde autor estuda diferentes aspectos desse ramo da 

Geografia, possibilitando um rico ensaio metodológico, além de abordar a história da Geografia 

Agrária no Brasil, sua denominação, definição e metodologia.  

Além disso, vale destacar, dentre outros, o trabalho de investigação do pesquisador José 

Alexandre Filizola Diniz, a respeito das tendências do espaço agrário e as questões políticas nos 

estudos em Geografia Agrária, tendo como evidência a sua “Geografia da agricultura” (1984). 

Além da contribuição da vasta obra do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, destacando “A 

Geografia das Lutas no Campo” (1988); “Modo Capitalista de Produção e agricultura” (1990); 

agricultura camponesa no Brasil (1991), no resgate da ideia de desenvolvimento contraditório e 

desigual na agricultura brasileira, na tomada de temas subsequentes, como: relações de trabalho, 

reprodução da vida camponesa, reforma agrária e conflitos no campo. 

Também Diniz (1984) nos possibilita uma visão síntese dos períodos da Geografia Agrária. 

Algumas obras já trabalharam com a divisão e periodização dos momentos teórico-metodológicos 

na geografia agrária nacional. De forma geral, há uma separação que predomina na maioria dos 

trabalhos, entre Escola Clássica, Teorética e Crítica.  

Conforme Alves & Ferreira (2009: pp. 01-02), esse esforço classificatório vem contribuir 

para fins didáticos e explicativos das correntes de pensamento e doutrinas filosóficas. Todavia, 

“[...] existem sobreposições de correntes filosóficas, autores que mudam de perspectiva teórica, 

métodos que sobrepujam a produção científica entre outros aspectos que não separam fielmente 

uma escola da outra”.  

Analisando, de um modo geral, a obra de Diniz (1984) percebe-se considerações a respeito 

de um processo histórico acerca do pensamento geográfico, em especial relacionado à geografia 

agrária. Diniz propõe uma divisão da evolução dos conceitos geográficos nos estudos da 

agricultura. Trabalha a visão geral destes estudos numa divisão teórico-metodológica, 

considerando o enquadramento dos estudos da geografia rural até meados de 1984, de acordo com 

escola geográfica e o tipo de estudo em ordem cronológica. Assim, veja-se: 

 Geografia Clássica 

1º Estudo da paisagem rural; 

 2º Distribuição e comercialização dos produtos agrícolas; 

 3º Teoria da combinação agrícola-estruturalista (transição). 
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 Geografia Nova 

4º União Geográfica Internacional; 

5º Geografia nomotética-sistêmica. 

 Geografia Crítica 

6º Estudos sobre o Desenvolvimento rural. 

 

O esquema teórico-metodológico apresentado por Diniz (1984) revela uma divisão em 

algumas vertentes, que perpassam sinteticamente desde os clássicos, pautados na observação e 

descrição dos fenômenos relacionados à “paisagem rural”, bem como à distribuição espacial e à 

comercialização dos produtos agrícolas. Os estudos eram de caráter regional e buscavam uma 

síntese geográfica do mundo. Considerando as diferentes formas de habitat rural e os modos de 

vida. Também são retratadas as pesquisas relacionadas à compreensão de André Cholley, o qual 

defendia a ideia força da auto-regulação das estruturas no movimento de combinação dos 

elementos – uma espécie de imbricação entre o método clássico e da escola nova. Na sequência 

temos a matematização da geografia e a influência do pragmatismo neopositivista nos estudos 

denominados como nomotéticos e sistêmicos sobre o agro. Por fim, mais precisamente na década 

de 1970 e, principalmente, nos anos 1980, urge o temário do desenvolvimento rural na geografia 

agrária. 

Por sua vez, o quadro histórico sobre os estudos em geografia agrária no Brasil, 

sintetizado por Ferreira (2001), em linhas gerais, apresenta as seguintes temáticas: estrutura 

fundiária e reforma agrária; agricultura familiar e agricultura camponesa; produção agrícola e 

modernização da agricultura; agronegócio e reestruturação produtiva; questão ambiental e 

agricultura; relação campo-cidade e; questões relativas ao desenvolvimento rural. 

 O conjunto dos estudos teóricos e empíricos sobre o campo brasileiro pode - sem a 

pretensão de aprofundar tais abordagens, mas no intuito de considerá-los dentro de um breve 

panorama histórico da produção geográfica sobre o campo – ser mais bem visualizados no quadro 

a seguir. 
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2.2 Permanências e coexistências 

 

Quando Bloch (1959) afirma em sua filosofia do futuro, como princípio educativo, que 

o tempo é porque algo ocorre e, desse modo, nessa ocorrência o tempo está, nos apresenta a 

correlação entre as coordenadas espaço e tempo, através das quais se concretizam os diversos 

eventos que se realizam e se sucedem, nos diferentes momentos históricos.  

Essas transformações que se processam espaço-temporalmente em diferentes escalas e 

esferas sociais, nos demandam uma reflexão permanente sobre a importância da reconstrução do 

conhecimento, das teorias e métodos que auxiliam a compreensão acerca do momento de 

mudanças aceleradas em que vivemos. Isso por que, o mundo assiste hoje a complexas 

transformações, no contexto do advento da revolução científico-técnica, marcadas pela difusão 

da informação, da fragmentação do conhecimento e da usança da técnica, mas também 

marcadamente pelo recrudescimento das desigualdades socioespaciais. Enfim, cada 

temporalidade reflete e condiciona as ações humanas na transformação do mundo que se revela 

ao olhar investigativo.  

Todavia, um tempo não anula o outro. Eles coabitam. Através de estratégias de 

manutenção e evolução na/da sociedade. Tempos diferenciados refletem espacialidades e 

territorialidades diferenciadas. Coexistindo, como no sentido empregado por Santos (1996), no 

trabalho sobre as “rugosidades” presentes na composição da paisagem. Onde as mesmas 

possibilitam a elucidação do mosaico entre as antigas formas que articulam novas funções, bem 

como a respeito de novas formas que abrigam antigas funções. Ambas as correlações coexistem 

no espaço. Produzem paisagens e representam a dinâmica de diferentes espacialidades, bem 

como articulam e produzem territorialidades - concretas e abstratas; desiguais e conflitivas. 

O espaço é a paisagem transformada pela técnica. Santos (op. cit.) lança mão da 

concepção de relação espaço-tempo (entendida como o momento da sucessão múltipla de 

eventos – a multitemporalidade. A qual se caracteriza pela multiescalaridade que, por sua vez, 

está relacionada à multiespacialidade e/ou multiterritorialidade). A razão técnico-científica e 

informacional estabelece diversas conexões entre variadas emoções, através do domínio, do 

acesso, das relações de poder estabelecidas. Do uso e (re) produção das territorialidades 

coexistentes.  

Nesse cerne, surge a noção dos fixos e dos fluxos, aos quais correspondem as rugosidades 

(advindas de temporalidades múltiplas) horizontais e verticais. Para Moreira (2007), “a geografia 
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serve para desvendar as máscaras sociais”, trata-se de se dispor ao exercício do (re) repensar as 

ações construídas no e pelo espaço vívido. Essa condição de reprodução deve ser assumida a 

partir da busca pelo desvelo das multiescalaridades e/ou multitemporalidades: um problema de 

ordem temporal e escalar. 

A problemática da escala para a investigação científica, hoje, apresenta o desafio teórico 

da multiescalaridade. Haja vista a confluência das coexistências, ou seja, da produção de 

diferentes temporalidades e espacialidades sobre um mesmo território da ação humana. 

Ainda Moreira (2007), através do exercício de análise sobre as categorias espaciais da 

construção geográfica das sociedades, propõe, para o estudo da coexistência no território, a 

categoria do recortamento. Esta, por sua vez, possibilita a leitura das tensões sociais, dos 

conflitos de classe, dos arranjos de poder e das relações de diversas ordens - as quais se projetam 

sobre o espaço, tornado território pelo conflito. E que, podem sofrer, para efeito investigativo, o 

recortamento: corte da escala de investigação geográfica. Feito este, possibilitará uma análise 

interpretativa mais apurada sobre as rugosidades. Por exemplo, àquelas que se encontram entre o 

espaço-paisagem, grafados e/ou materializados no território da ação humana. 

Propõe ainda a articulação analítica de três pares dialéticos nesse processo, na tentativa 

de elucidar os elementos constitutivos do conflito e da tensão sociais sobre o espaço: homogenia 

x heterogenia; unidade x diversidade; identidade x diferença. Para o autor, a composição 

dialética destes pares possibilita ferramentas à leitura geográfica da construção do espaço. Da 

coexistência de multitemporalidades, produzindo construtos socioterritoriais também múltiplos. 

Há, portanto, a ocorrência de simultaneidades temporais e a coexistência de estruturas 

sobre o espaço. Exemplo: na grande cidade, hoje, há a afirmação do momento da recriação 

(centros culturais, espaços artísticos e revalorização patrimonial, que dão ideia de retorno do 

tempo), que geram, portanto, a possibilidade de compreensão da multitemporalidade, a partir do 

uso dos lugares e de suas marcas sobre o espaço (as rugosidades). Seguindo esse argumento, em 

relação ao mundo rural. Podemos afirmar também esta leitura?  

Em um dado território rural, dentro de uma releitura da relação campo-cidade, poder-se-

ia dizer que a dimensão multitemporal do território também se efetua. Ao passo que, num dado 

espaço rural de tradição agrícola de subsistência, pode coexistir atividades produtivas modernas, 

como os complexos agroindustriais, por exemplo. É o que se verifica em áreas como os sertões 

do nordeste semiárido, ou ainda em espaços municipais como os de Iracema, Pereiro e Ererê na 

região do Vale do Jaguaribe-CE, que continuam predominantemente desenvolvendo atividades 
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agrícolas tradicionais (agricultura de sequeiro), enquanto, por outro lado, em Limoeiro do Norte, 

Russas e Tabuleiro do Norte – municípios da mesma região geográfica, por exemplo, se realizam 

atividades modernas do agronegócio (forças produtivas da agricultura de precisão, combinada à 

fruticultura irrigada para exportação). 

Assim, pensar a questão agrária brasileira contemporânea constitui desafio instigante 

para quaisquer estudiosos em ciências humanas e sociais. Posto que assume papel preponderante 

na história política do país. Constitui matéria peculiar no trato de questões relevantes à formação 

socioterritorial brasileira. A tarefa não é fácil e, desse modo, pomo-nos diante de uma postura 

humilde. No sentido de apresentar algumas nuances que servem de base para a leitura 

panorâmica sobre a questão agrária brasileira. 

No intuito de perceber, minimamente, a dinâmica sócio-histórica da questão agrária, 

considera-se significante a apresentação de temas, tidos como cruciais ao debate proposto em 

torno da problemática das permanências e coexistências, que se configuram como desafios à 

abordagem do DT.  

Alguns destas temáticas se reassentam em fortes características. Traços marcantes da 

geografia e história agrárias. Outros asseguram renovações na pauta da leitura sobre o campo. O 

foco, portanto, gira em torno da ideia de permanências e coexistências, isto é, na composição 

dialética entre diacrônica e sincronia, passado e presente se (re) definem; produzindo e 

reproduzindo construções socioespaciais.  

Nesse sentido, como afirma Saquet (2011) o tempo lido de modo correlacional (presente, 

passado e futuro) indica processualidade e simultaneidade, isto é, significa transtemporalidade 

processual; e transtemporalidade coexistente na (re) produção do espaço.  

A transtemporalidade processual se traduz por intermédio das fases, sucessões, períodos e 

momentos históricos postos em questão. Por outro lado, a transtemporalidade coexistente 

configura-se através da concomitância entre as relações e situações, as quais podem se 

caracterizar com similitudes ou diferenças, ou melhor, considerando-as em temporalidades-

ritmos, transescalaridades e transterritorialidades que ocorrem no mesmo lugar ou em lugares 

diferentes, mas que se sucedem de forma articulada-relacionada em unidade (de base conflitiva), 

na produção das territorialidades e temporalidades em conjunto. Segundo o autor 

 

Vivemos múltiplas temporalidades ao mesmo tempo, passadas, presentes e 
futuras, bem como múltiplas territorialidades simultaneamente, locais e 
extralocais. Há temporalidades e territorialidades concomitantes, envolvendo e 
sendo envolvidas pelos domínios do social e do natural (SAQUET, 2011: 58). 
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Hoje, qualquer estudo que pretenda se debruçar sobre o pressuposto territorial não pode 

olvidar a relação intrínseca e relacional entre diacronia-sincronia. Mais particularmente na 

Geografia, torna-se necessário voltar atenção ao reconhecimento da tríade relacional passado-

presente-futuro, que, na visão de Quaini (1973), se apresenta formada por uma miríade de 

processos dialéticos e superposições-coexistências, as quais se estão convencionando denominar 

de transtemporalidades. “[...] Dobbiamo riconoscere la peculiarità dei fatti della popolazione, 

dei edifici ed i ritmi di sviluppo, senza perdere di vista l'unità dei fenomeni umani [...]” (Quaini 

op. cit, p. 720). 

A duração dos fenômenos e processos socioespaciais, sendo assim, estaria sujeita à 

condição do recortamento, ou seja, à necessária periodização dos fatos ou decomposição em 

tempos breves, curtos e longos, considerando as características dos eventos, fenômenos ou 

processos em estudo, e no trato de suas rupturas e permanências. Desse modo, “[...] Cada 

‘atualidade’ reúne movimentos de origem, de ritmos diferentes: o tempo de hoje, ao mesmo 

tempo, de ontem, de anteontem, de outrora” (Braudel, 1978: p. 53). 

As determinações temporais históricas, nesse sentido, assumem caráter essencial para a 

configuração do espaço e do território. Conforme Saquet (2011) pode-se pensar, então, em 

tempos de longa duração e em ritmo mais lento; em tempos curtos de ritmos mais rápidos. 

Haveria, nesse compasso, a urgência da noção de processualidade e pluralidade de ritmos, ou 

ainda uma acumulação desigual e contraditória de tempos, no dizer de Santos (1978).  

A superposição de elementos constitutivos da dinâmica socioespacial estaria, então, 

ocorrendo através da coexistência de tempos históricos copresentes, por intermédio dos eventos, 

fenômenos e situações-problema em questão. É a perspectiva tratada por Saquet (op. cit.) como 

transtemporalidades históricas e coexistências-relacionais. 

Braga (2005) afirma que atualmente o território assume diferentes interpretações nas 

Ciências Sociais. Há autores que privilegiam a base materialista como fundamento essencial para 

a organização social e outros enfatizam a dinâmica idealista do território. Contudo, conforme 

Haesbaert (2002) deve-se superar a dicotomia da discussão materialidade/idealismo. Isto porque 

o território encerra tanto a dimensão espacial da concretude das relações sociais, bem como as 

representações da subjetividade sobre o espaço - ambas movem estas respectivas relações. 

Seguindo essa premissa, a visão de processo que ora se anuncia - no trato das 

denominadas “permanências e coexistências” no campo brasileiro, na perspectiva de 
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compreensão dos desafios ao temário do DT – deve conter, no cerne da orientação teórico-

metodológica, o processo histórico que engendra a articulação das problemáticas coexistentes, no 

intuito de aproximação para explicar as transformações e as continuidades territoriais.  

Desse modo, a abordagem das permanências e coexistências torna-se relevante, no 

contexto da tríade relacional passado-presente-futuro - tomada sob a perspectiva transtemporal e 

transterritorial - torna-se de fundamental importância na anunciação da realidade socioespaical 

em estudo.    

Sem a pretensão de tomá-los aprofundadamente, mas no intuito de tê-los como 

referenciais na leitura das problemáticas que engendram a sociedade rural brasileira 

contemporânea, compreendidos como desafios ao cenário do DT, apresentam-se na sequência a 

seguir: problemas fundiários e reforma agrária; revolução tecnológica, modernização da 

agricultura e relação rural-urbano; o camponês, o agricultor familiar e os movimentos sociais no 

campo e; as origens do enfoque territorial do desenvolvimento. 

 

 

2.2.1 Problemas fundiários e reforma agrária 

 

A problemática da questão agrária no Brasil instiga debates e posicionamentos que 

variam de acordo com a postura político-social, bem como o embasamento acadêmico-científico 

do pesquisador, ou ainda segundo a postura politico-ideológica que perfaz a visão do mesmo. 

Como reflexo da história de ocupação e formação do território nacional, a propriedade 

da terra é tema bastante controverso e merece ênfase em qualquer discussão que se queira lançar 

por entre os meandros da questão agrária brasileira. 

Nesse tocante, nos defrontamos com o problema do par dialético denominado terra de 

negócio e terra de trabalho7. Esta situação se deflagra “Quando o capital se apropria da terra, esta 

se transforma em terra de negócio, e terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador 

se apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho” Martins (1991: 47). De fato, essa 

leitura representa distintas formas de relação com a terra. Uma visa o lucro, direto ou indireto. A 

terra serve para explorar o trabalho de quem não tem terra, ou muitas vezes, como especulação. 

A outra se destina para uso e posse da terra, a partir do trabalho de quem diretamente na terra 

trabalha. 

                                                 
7 Termos compreendidos na visão analítica de Martins (1991). 
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Em nosso país, nos dias de hoje, o capitalismo articula, a um só tempo, ainda 
que em espaços distintos, a expropriação e a exploração, processo que, a rigor, 
se deram separadamente na história clássica do capital. O mesmo grupo 
econômico, nacional ou multinacional que utiliza técnicas sofisticadas e 
contratuais na exploração do trabalho do operário em São Paulo ou nas grandes 
capitais europeias, utiliza a violência do jagunço, sobrepõe o poder privado ao 
poder público, para expropriar o posseiro na Amazônia, e até mesmo emprega o 
trabalho escravo para abrir suas fazendas (MARTINS, 1991: 17). 

 

Todavia Martins nos alerta ainda que 

 

O quadro clássico do capitalismo nos mostra o capital se expandindo à custa da 
expropriação e da proletarização dos trabalhadores do campo, uma coisa 
produzindo necessariamente a outra. Em nosso país esse processo não é assim 
tão claro nem tão simples. O capital se expande no campo, expulsa, mas não 
proletariza necessariamente o trabalhador. É que uma parte dos expropriados 
ocupa novos territórios, reconquista a autonomia do trabalho, pratica uma 
traição às leis do capital (MARTINS, 1991: 18). 

 

Nessas passagens da obra “Expropriação e Violência”, o autor nos coloca diante da 

leitura sobre o problema da política no campo, levando em consideração o patamar de conflito 

que tomou proporções claras, em especial a partir de meados do século XX. Nos alerta para o 

fato de que ao se tomar por referência a história da expansão agropecuária no Brasil, pode-se 

perceber que sempre houve deslocamento progressivo da fronteira econômica. Tendo esse 

movimento se efetuado de maneira conflitual. 

Para o autor, o processo de expansão capitalista no campo brasileiro se deu de forma a 

gerar ainda mais problemas de ordem fundiária. A concentração de terras e de riquezas que já era 

uma marca da história da formação territorial brasileira, desde o período colonial, passando pela 

efetivação da Lei de Terras de 1850, agora, no século XX, ganha ainda mais relevo devido à 

ação das forças do capital sobre o campo.  

É o deflagrar do fenômeno da expropriação de terras dos pequenos produtores8 

empobrecidos. Os quais, não possuindo condições de se manter concorrendo no mercado com a 

grande empresa rural acabam também sendo explorados como mão de obra em atividades 

agroindustriais. Outro aspecto, não menos impactante, é o relacionado ao direcionamento da 

                                                 
8 Define-se a expressão “pequeno produtor”, neste trabalho, como aquela que fará jus e sintetizará o conjunto de 

expressões a ela relacionadas, e que designam as diferentes categorias de sujeitos sociais que atuam com a força de 
trabalho familiar, direto na “terra de trabalho” (lavradores, trabalhadores rurais, agricultores, meeiros, arrendatários, 

posseiros, parceiros etc.), mas que guardam entre si similitudes, referentes ao trato com as forças de produção 
capitalistas no campo.   
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atividade produtiva que, outrora realizada para a subsistência e reprodução da unidade familiar, 

passa, em muitos casos, a atender a demanda produtiva da agroindústria.  

Isso gera um acirramento sociopolítico. Perfaz, então, uma dimensão conflitiva. 

Perpassam, desde as origens histórico-territoriais brasileiras, com embates entre indígenas, 

posseiros, arrendatários e parceiros, quilombolas e grandes latifundiários. A expropriação, 

exploração e expulsão do trabalhador, se inscreveriam na histórica como marco de ordem não 

unicamente econômica, para atender a expansão de diversas atividades da agricultura, pecuária 

ou extrativismo. Mas, sobretudo seria um fato de ordem política: “a questão política no campo”.  

O fato se deu ao passo que o nível de expropriação do trabalhador, seguida da exploração 

combinada da força de trabalho, chegou a patamares tão demasiados, que acabou por produzir 

um fato político: a resistência. Esta se configurando, no tempo e no espaço, por intermédio da 

ação dos movimentos de luta pela terra e melhores condições de vida no campo: a resistência 

camponesa. 

Em suma, a expropriação e a exploração compõem um processo combinado. E como tal, 

se dá no momento em que os pequenos produtores são levados ao estrangulamento de sua 

unidade produtiva pelas grandes empresas capitalistas. As quais, através dos incentivos fiscais, e 

através da disseminação da atividade monocultora para exportação, passam a vislumbrar grandes 

negócios com a propriedade da terra. Para tanto, como resultado da expansão do agronegócio, 

ocorre a expulsão, que atinge diretamente os pequenos da terra.  

O intuito, de um modo geral, além da monocultura, seria substituir a lavoura familiar pela 

pecuária leiteira e de corte. Atualmente, para a produção também de monoculturas de 

commodities, como a soja, a cana de açúcar e a laranja, bem como da fruticultura irrigada, 

bastante acentuada, por exemplo, no Nordeste semiárido brasileiro. 

Vale salientar que, em muitos casos, as grandes empresas rurais (agronegócio capitalista), 

não expropriam diretamente o pequeno produtor. Elas atuam também por intermédio da 

subjugação do produto do trabalho. Isso ocorre quando o pequeno produtor, descapitalizado e 

sem condições de se manter produzindo para o mercado local, passa a trabalhar para as grandes 

empresas, nos denominados sistemas integrados – seria a (con)formação da denominada 

“agricultura familiar do agronegócio”.  

Nesses casos, o pequeno produtor, embora mantenha a propriedade nominal da terra, a 

maior parte dos ganhos com a produção fica a cargo da agroindústria. O trabalhador agora vende 

a sua força de trabalho ao capitalista. De acordo com as regras do mercado. E não mais segundo 
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as suas próprias necessidades. A reprodução da unidade familiar estaria sob o jugo dos ditames 

das leis de mercado. 

Vale ressaltar que o agronegócio assume características de flexibilidade produtiva. 

Típicas da exigência da reestruturação produtiva da atividade agrícola moderna. Em termos de 

gestão da propriedade agroindustrial, bem como das etapas de produção, beneficiamento e 

circulação. Todas podendo ser realizadas tanto por grandes, como médios e pequenos produtores. 

Assim, estaríamos diante de um grave problema na ordem da discussão política no 

campo. O binômio expropriação-exploração responde pela clara concentração da propriedade 

fundiária, mediante a qual os pequenos produtores perdem ou são expulsos de suas terras – seu 

principal instrumento de reprodução do trabalho e da vida – para o agronegócio capitalista.  

Na verdade, o que já era traço marcante do processo de formação territorial brasileira, 

agora ganha outra roupagem. Configura-se como marco referencial da essência do processo que 

caracteriza o crescimento do capitalismo. Afirma-se como elemento principal da lógica de 

reprodução do capital no campo. 

O fato da ordem política, ou seja, ao passo que ganha corpo a questão política no campo, 

tem-se a partir da reprodução ampliada do capital, na mesma medida, a reprodução ampliada das 

contradições sociais. As tensões sociais decorrem justamente na tentativa de gerar respostas à 

exploração do trabalho, às precárias condições de vida no campo e a violência que perfaz as 

forças do capital, através da concentração de terra e dos recursos naturais a esta relacionados. 

Dentro desse contexto, o estudo da questão política no campo pauta a problemática da 

reforma agrária que, historicamente, está relacionada à (re) distribuição fundiária e à reforma 

agrária. Assumindo posição recorrente, tanto em termos de política pública, como no temário de 

pesquisa nas ciências humanas e sociais aplicadas. Isso posto, as leituras acerca da reforma 

agrária apresentam concepções e práticas diversas. 

Na ordem do debate político, há quem a defenda como caminho à equidade social. 

Outros que a considerem retrocesso ao “desenvolvimento” 
9 econômico. O fato é que a reforma 

agrária detém argumento latente para qualquer debate contemporâneo que se pretenda lançar 

                                                 
9 O termo desenvolvimento, grafado entre aspas durante este trabalho, faz referência à abordagem teórica da crítica 
ao desenvolvimentismo – pressuposto teórico norteador da presente tese. A qual salienta a distinção entre os termos 
crescimento e desenvolvimento. O primeiro, geralmente atribuída à reprodução das forças econômicas, com 
aumento e acúmulo de capital, ou seja, associada à lógica econômica. O segundo relaciona-se à reprodução das 
condições sociais da vida humana e do bem-estar da população, isto é, ao desenvolvimento social para além do 
econômico, incorporando outras dimensões do desenvolvimento humano, como a social, a cultural e a ambiental.   
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sobre o agrário brasileiro e, em especial, em relação à política de DT, como salienta Moura 

(2002). 

 De acordo com Saquet (2011), podemos considerar o problema da reforma agrária, 

como fenômeno histórico, ao mesmo tempo diacrônico e sincrônico (permanente e coexistente). 

Portanto, transtemporal. Gerando possibilidades conflitivas e contraditórias de (re) produção de 

transterritorialidades no tempo-espaço de realização da vida no campo. Daí urge a necessidade 

de abordar o problema da reforma agrária como elemento constitutivo desafiante à abordagem 

territorial do desenvolvimento. Principalmente considerando o contexto do combate à pobreza e 

à desigualdade social - pauta maior no discurso empregado pelo Estado brasileiro nos últimos 

anos. 

 Em linhas gerais, atualmente, a reforma agrária pode ser compreendida em dois tipos. 

De acordo com a concepção e consequente execução de programas no Brasil: a) reforma agrária 

tradicional (redistribuição fundiária) e b) reforma agrária de “mercado” (atrelada à perspectiva 

do Banco Mundial). No entanto, vale rebuscar um perfil histórico desta temática, para melhor 

discuti-la. Assim, veja-se:  

 

Uma reforma agrária que não incorpora os projetos e formulações já revelados 
nos próprias lutas dos trabalhadores, que não combine as diferentes concepções 
e práticas alternativas de propriedade, e que ao mesmo tempo não abra a 
possibilidade de crescimento desses regimes alternativos sem a tutela do capital, 
poderia se transformar num mero exercício de ficção (MARTINS, 1991: 59-60). 

 

O autor chama atenção para o fato de que a reforma agrária não pode ser concebida 

como mero instrumento de distribuição fundiária. Deslocada do ideário e da experiência dos 

movimentos organizados de trabalhadores. 

Vale também as considerações tecidas por Veiga (1981) quando afirma que a reforma 

agrária sempre se colocou na ordem do dia, como uma exigência social premente em países em 

que existia uma grande massa de pequenos produtores impedidos de ter acesso à propriedade da 

terra. 

No caso brasileiro, assim como em outras nações do mundo subdesenvolvido, em 

especial, latino-americanas, há um marco estrutural preponderante nesse processo. A formação 

territorial e econômica favoreceu a concentração fundiária. Permitiu a consolidação e 
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permanência histórica de enormes domínios de terras nas mãos de poucos privilegiados (como os 

senhores de engenho do açúcar no Nordeste e o baronato do café no Sudeste etc.).  

Enfim, a concentração fundiária serviu como motor para o “desenvolvimento” 

concentrador de terras e riquezas na sociedade brasileira. A reforma agrária, nesse contexto, não 

poderá jamais ter êxito se não partir da ruptura com a estrutura secular de poder do latifúndio. 

Do monopólio espoliador do empresariado capitalista. Do exercício retrógrado das forças 

produtivas do capital.  

Oliveira (2001) nos aponta que, para a sociedade brasileira, a propriedade da terra não é 

realizada com fins de colocá-la para produzir. Este seria o motivo que põe a maior parte das 

terras do país improdutivas. Ela serve como instrumento que garante às elites o acesso às 

políticas do Estado.  

O que se verifica desde a década de 1960, quando havia a ebulição de movimentos 

sociais no campo, como as Ligas Camponesas no Nordeste. O então Governo João Goulart, 

através de pressão popular, fez criar a Superintendência de Reforma Agrária (SUPRA) 10. 

Quando se iniciou uma proposição de reforma agrária. Mas que não obteve êxito político, com o 

golpe militar de 1964. Na oportunidade, por intermédio do lançamento do Estatuto da Terra (Lei 

nº 4.504, de 1964), são criados na sequência o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e 

o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), que substituiu a então SUPRA. 

O Estatuto da Terra foi o primeiro instrumento legal que pensou a concepção de 

reforma agrária no Brasil. Contudo, outros instrumentos relacionados ao (re) ordenamento 

fundiário também fazem parte do referido estatuto, tais como: o conceito de área reformada, a 

política de colonização, o reassentamento rural e o sistema de cooperação agrícola. 

Nesse momento, através do Decreto nº 59.456, a 04 de novembro de 1966, houve a 

instituição do I Plano Nacional de Reforma Agrária, o qual não passou da fase de sua elaboração 

e lançamento. Anos mais tarde, em 1970, surge o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), resultando da junção institucional entre o IBRA e o INDA. 

                                                 
10 Os dados e informações que se seguem sobre a reforma agrária no Brasil, considerando o período compreendido 
desde 1964 até meados dos anos 1990, têm como fonte o site oficial do INCRA (www.incra.gov.br), com acesso em 
30 de outubro de 2011. 

http://www.incra.gov.br/
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Logo após o fim do período do regime militar (1964-1984), houve intensas 

mobilizações de massa, que levaram milhares de pessoas às ruas, em torno do movimento de 

redemocratização do País. É nesse contexto que, segundo Martins (1990), a participação popular 

com enfoque na luta política, encabeçadas por várias instituições ligadas à questão agrária, vai 

ganhar força. Estas organizaram a Campanha Nacional pela Reforma Agrária (CNRA). 

O Decreto nº 97.766, de 1985, lançou o novo Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA), que pretendia alcançar a marca de 43 milhões de hectares destinados à redistribuição 

fundiária, bem como assentar cerca de 1,4 milhões de famílias em 04 anos. Para tanto, o Estado 

criou o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e a Reforma Agrária (MIRAD). No 

entanto, dentro do período estipulado, alcançou-se apenas um número de pouco mais de 80 mil 

famílias assentadas em 4,5 milhões de hectares. 

O temário da reforma agrária refletiu, historicamente, o cunho político-ideológico que o 

fomenta. Nesse contexto, o INCRA foi extinto em 1987, seguido da dissolução do MIRAD, em 

1989. Logo, através da defesa de interesses político-econômicos, a reforma agrária ficou a cargo 

do Ministério da Agricultura (MA). Todavia, ainda em 1989 o INCRA era recriado.  

Na sequência histórica, durante o Governo do Presidente Fernando Collor de Melo 

(1990 – 1992), a União Democrática Ruralista (UDR) praticamente assumiu o controle da 

reforma agrária brasileira. Com a queda do então Presidente e a ascensão de Itamar Franco ao 

poder, as coisas se mantiveram no mesmo patamar.  

Diante da complexidade do tema em estudo, Alencar (1998) possibilita a reflexão acerca 

do problema da reforma agrária no Estado do Ceará, contribuindo na leitura sobre a realidade do 

assentado/assentamento à luz de paradigmas clássicos da questão agrária, como por exemplo, 

Lênin, Chayanov, Kautsky. Segundo o autor, tanto a política de distribuição de terras, bem como 

a que se refere à regularização fundiária, ou ainda à colonização, ao longo do tempo histórico 

que perfaz a aplicação das políticas nesse tocante, não alcançaram êxito, nem tampouco os 

objetivos propostos. 

De acordo com Oliveira (2005), até 1994 a ação do Estado referente aos assentamentos 

rurais, sinteticamente, pode ser entendida durante o Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), conforme dados do INCRA, entre regularização fundiária (remanescentes de 

quilombolas, assentamentos extrativistas etc.) e projetos pertencentes aos Programas “Cédula da 
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Terra”, “Banco da Terra” e “Crédito Fundiário” (reforma agrária de “mercado”), ter-se-ia por 

volta 373 mil famílias assentadas.     

O Programa de Reforma Agrária Cédula da Terra tornou-se nas últimas décadas um 

importante mecanismo de acesso a terra no Brasil. Assume papel significativo enquanto 

efetivação do “novo mundo rural”. Como ele se efetua, o contexto de sua criação e seu 

desenrolar sócio-histórico podem ser, sucintamente descritos como uma forma de concorrer com 

a reforma agrária preconizada no Estatuto da Terra: onde toda propriedade que não cumpra com 

sua função social deve ser desapropriada para fins de reforma agrária. 

Assim, a partir de meados da década de 1990 se inicia no Brasil outra roupagem para o 

desenvolvimento rural. Calcada, entre outras frentes, mas, principalmente, na afirmação da 

reforma agrária via compra de terras. 

A implantação dos programas de compra e venda de terras no Brasil teve início em 

1996, a partir da criação, no Estado do Ceará do Projeto São José. Popularmente conhecido 

como “Reforma Agrária Solidária”. Esta experiência teve início em 1997, com o Programa 

Cédula da Terra, estendido posteriormente para outros estados da região Nordeste (Maranhão, 

Bahia e Pernambuco) e para o norte de Minas Gerais.  

Conforme Vasconcelos (2009), o Programa Cédula da Terra consistiu basicamente na 

criação de uma linha de crédito para a compra de terras, por trabalhadores sem terra ou 

minifundistas, que necessariamente deveriam estar organizados numa associação, a qual seria 

responsável por negociar diretamente a compra da terra com os proprietários. As associações 

deveriam indicar a terra que seria então adquirida.  Após a aprovação do projeto pela unidade 

técnica estadual, era autorizado o financiamento, disponibilizado pelo Banco para o pagamento 

da terra.   

Depois do Cédula da Terra foram criados mais dois programas, denominados 

respectivamente, Banco da Terra (1998) e Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural 

(2002). Esses três programas passaram a ser denominados conjuntamente de “reforma agrária de 

mercado”.  
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Essa denominação foi dada pelo conjunto de movimentos socioterrritoriais11 de 
luta pela terra, que vêem esta política como incapaz de gerar mudanças 
estruturais na estrutura fundiária, representando um entrave à implementação da 
reforma agrária via desapropriação” Vasconcelos (2009: 09). 

 

 E ainda, conforme Oliveira (2005: 02) 

 

A “reforma agrária de mercado” como uma política de contrarreforma agrária 
aparece como condição e consequência da forma pela qual o Estado foi levado a 
recriar o mercado de terras para favorecer o desenvolvimento do capitalismo no 
Ceará. Nesse sentido, a análise da política de crédito fundiário ou “reforma 

agrária de mercado” é também um modo de conhecer alguns aspectos 

importantes que compõem a política agrária do Banco Mundial aplicada nos 
países em desenvolvimento e, em especial no Brasil a partir de 1996.   

 

Desse modo, a principal questão referente à posição contrária dos movimentos sociais à 

reforma agrária de mercado, acontece pelo fato de não se saber até que ponto esse modelo de 

intervenção fundiária possui a real capacidade de democratizar o acesso a terra. O que na visão 

de Vasconcelos (op. cit.), aponta, em linhas gerais, para o agravamento da pobreza, paralelo ao 

endividamento das famílias, comprometendo assim, o processo de desenvolvimento social e 

territorialização das mesmas nos espaços dos assentamentos.  

O problema do endividamento dos trabalhadores rurais que acessam a terra através dos 

programas do Banco Mundial (BM) também é registrado em estudo intitulado “Programa Cédula 

da Terra: o caso do estado do Ceará”, realizado no ano de 2002, por intermédio do convênio 

entre diversas entidades em rede: ABRA, CPT, APR, CJG, FIAN-BRASIL, MST e REDE 

SOCIAL (2002). 

Em relação à terminologia aqui adotada quando da aferição à reforma agrária 

implementada pelo viés político do Banco Mundial, resolve-se adotá-la entre aspas. Uma opção 

que denota a orientação assim como na compreensão de Alencar (2005), para quem os 

assentamentos provenientes desses programas são resultantes de um processo de financiamento 

bancário. E não de um ato de desapropriação de terras que não cumpram sua função social. Bem 

como no sentido que também emprega Oliveira (2005), onde afirma que a expressão “reforma 

agrária de mercado” surgiu no contexto da crítica feita pelos movimentos sociais ao Programa 

                                                 

11 Sobre essa conceituação ver Fernandes (2005) em artigo que trata a respeito dos Movimentos socioterritoriais e 
movimentos socioespaciais. Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. 
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Cédula da Terra, inicialmente e, em seguida, adotada no discurso dos intelectuais que assumem 

postura política no envolvimento na luta camponesa pela reforma agrária.  

Assim, através de uma massiva e dispendiosa campanha publicitária, em resposta 

contrária à ação dos movimentos sociais, o Governo FHC passou a manipular a opinião pública. 

Introduzindo uma visão ideológica de condenação aos movimentos sociais organizados de luta 

pela terra e reforma agrária. Seria o que a Comissão Pastoral da Terra (CPT) chamaria - em 

artigo publicado por Fernandes (1998), no Caderno de Conflitos no Campo - de “judiciarização 

da luta pela terra”. Isto é, passou-se a tentativa de criminalizar as ações estratégicas dos 

movimentos no campo. O Estado, por intermédio do poder judiciário estaria, mais uma vez, a 

serviço do poderio do latifúndio. 

Outra frente que recebeu destaque nesse período foi a campanha midiática que 

propagava o ideário do “Novo Mundo Rural”, com o slogan “Para quê pular a cerca se a porteira 

está aberta?” A proposição política do Estado estaria compreendida dentro de uma grande 

formulação política do Banco para o mundo subdesenvolvido. O carro-chefe desta linha 

propositiva reside na criação de estruturas de Estado que garantam a implantação de um “novo 

desenvolvimento rural”, calcado na economia voltado para o mercado: agricultura familiar de 

mercado.   

Assim, poder-se-ia falar numa verdadeira empreitada que se traduziria como os 

“tentáculos” do BM para reconduzir a reforma agrária, sob a égide do mercado. O Brasil está 

passando, nesse sentido, por uma reconfiguração do Campo, apresentando desafios contemporâneos, os 

quais geram elementos cruciais ao enfoque territorial do desenvolvimento. 

Martins (2003, p. 04) ao discutir os pressupostos da ação política desta perspectiva, 

no artigo intitulado “A ideologia do Banco Mundial”, lança a seguinte assertiva: 

 

Três pressupostos de inspiração neoliberal constituem o núcleo central do 
pensamento do Banco Mundial [...]. São elas: (1) a dissolução das identidades 
culturais, dos valores, dos costumes e das tradições; (2) a desarticulação das 
sociedades políticas nacionais, com a eliminação de referências de legitimidade 
e soberania do Estado; (3) o fundamentalismo do mercado, portador da 
racionalidade sociopolítica e principal agente do bem-estar. O Banco Mundial 
produz e difunde conhecimentos que se tornam consensuais, como a 
necessidade de ajuda para as regiões subdesenvolvidas. Em cada país, 
determina a agenda de prioridades, as dificuldades a enfrentar, as possíveis 
soluções e s parâmetros de avaliação da economia. 
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No mesmo sentido, o estudo de Domingos Neto (2004, p. 2-3), denominado O “Novo” 

Mundo Rural, nos possibilita apreender mais elementos sobre este processo. Ao refletir sobre os 

impactos da ação da respectiva agência de financiamento multilateral. E expõe que 

 

O objetivo explícito do Banco Mundial é a atenuação dos efeitos sociais 
negativos da abertura unilateral, contínua e ostensiva da agricultura brasileira ao 
mercado internacional, combinada com medidas internas recessivas. [...] O 
‘Novo Mundo Rural’ é uma expressão utilizada para designar tanto as 

transformações em curso na realidade agrária brasileira quanto um paradigma a 
ser perseguido. As mudanças teriam como fundamento a introdução de 
tecnologia, a emergência de novas atividades no meio rural e o surgimento de 
novas configurações sociais. [...] Cabe, entretanto, observar que o progresso 
técnico verificado na agricultura brasileira foi bastante centralizado nos grandes 
empreendimentos. A absorção de tecnologia, na verdade, aprofundou dicotomia 
entre agricultura moderna e agricultura tradicional, onde predomina a atividade 
de subsistência. 

 

Este viés de investigação encontra referencial na leitura proposta por Fernandes (2004) 

através da sua abordagem sobre as novas leituras sobre o campo brasileiro. Onde assinala que o 

espaço, como dimensão da realidade que se configura como território - sendo construído por 

diferentes relações sociais - acaba por evidenciar aspectos postos pela luta política dos 

movimentos socioterritoriais e aponta para a necessidade de se refletir teoricamente sobre esta 

nova configuração, comumente denominada de “novo mundo rural”. E que demanda desafios 

pertinentes à política de DT no cenário do desenvolvimento rural contemporâneo. 

 

 
 
2.2.2 Revolução tecnológica, modernização da agricultura e relação rural-urbano 

 

 

Uma das novas configurações que possibilitam uma releitura do campo brasileiro 

contemporâneo é a que se refere à modernização da agricultura e sua interface na redefinição 

daquilo que comumente se convencionou denominar de relação rural e urbano. 

A revolução científico-tecnológica e a emergência das redes de informação e 

comunicação modernas, no entender de Dias (2000) é que vai garantir a configuração espacial e 

o caráter de dinamicidade dado aos territórios da ação das empresas, instituições e da intervenção 

planejada do Estado. É com o advento das denominadas redes imateriais que se pode 

compreender a articulação das forças produtivas e a forma como desempenham a produção do 
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espaço no território e a (des) construção e a (re) construção de territorialidades, consideradas no 

bojo da múltipla escalaridade do capitalismo financeiro e especulativo de hoje.      

Essa assertiva nos permite aproximar das formulações de Dowbor (1998) que, em “A 

Reprodução Social”, realizando estudos sobre a influência e poder da articulação institucional 

das grandes cidades globais no cenário mundial, verifica que as mesmas respondem por 

intermédio destas, ou até mesmo assumem o papel do próprio Estado. Haja vista que as mesmas 

acabam por se configurar como sede das grandes corporações internacionais, empresas multi 

e/ou transnacionais. Considerando o poderio das grandes corporações no conjunto da sociedade 

globalizada. 

O conjunto destas atividades traduz-se no caráter de sua fluidez no território, ou melhor, 

na sua fluidificação em múltiplas ações territorializadas em centros de poder significativo na 

reprodução ampliada do capital. Como afirma Moreira (2007) no artigo “As Categorias Espaciais 

da Construção Geográfica das Sociedades”.    

Essa característica da fluidez somente torna-se possível, no atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade capitalista global, a partir do incremento cada vez mais 

recrudescente do avanço tecnológico. A este momento crucial da contemporaneidade associa-se 

a discussão em torno da globalização e a crise dos estados nacionais, frente ao poderio da ação 

das corporações capitalistas e a ideia de perda da soberania nacional, assim como apontam 

Dowbor (2001) e Corsi (2001). 

No contexto das reformas neoliberais que marcaram as décadas de 1980 e 1990, se 

verifica um intenso processo de desregulação das economias nacionais. Com isso, há uma 

“retirada” do Estado de funções diretas na economia. Para a agricultura, este processo se 

caracteriza pelo enfraquecimento das instituições de apoio à atividade agrícola, bem como ao 

fomento de todo o mundo rural.  

Nesse período, em especial entre finais dos anos 1980 e com mais ênfase a partir da 

década de 1990, configura-se o que se poderia denominar de uma verdadeira introdução de 

modelos de transferência e responsabilidade, os seja, a refuncionalização das ações de gestão do 

desenvolvimento. As quais outrora eram diretamente ofício do Estado e, agora, passam para o 

exercício do chamado terceiro setor – as organizações não governamentais, associações e 

cooperativas de produção agrícola. 

Dentro desse contexto, os conceitos de urbano e rural, formas de expressão da vida 

humana em sociedade, e fruto da ação dos sujeitos históricos através do trabalho, no intuito de 
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produção do espaço, passam a constituir matéria de questionamentos quanto a sua compreensão. 

No que diz respeito a seu papel e constituição socioespacial. 

Poderíamos então chamar de mais uma forma de expressão da visão dual do 

desenvolvimento em sociedade hoje: a “falsa” impressão sobre a “dicotomia rural-urbano”. A 

mesma tradicionalmente, assumindo, no geral, a aplicação dos conceitos que os separa em “dois 

mundos”, requerendo tratamentos diferenciados.  

Trata-se da composição de dois mundos em batalha, em contraposição e em luta 

permanente pela supremacia ou preeminência. Na prática, isto tem levado a aplicação de 

estratégias diferenciadas para o universo rural e urbano. Segundo Endlich (2006), as definições 

que separam esses dois universos-espaços acabam, no conjunto das construções teórico-

metodológicas formuladas, por determinar tratamentos políticos, institucionais, recursos e 

discursos políticos pautados numa ideia de profunda separação. Acabam por fomentar a 

intervenção do Estado ou a ação de diferentes instituições de ordem política, agentes econômicos 

e organizações sociais. 

Outras leituras interpretativas, a partir do esforço teórico acerca das relações e 

contradições entre o rural e o urbano, também podem ser obtidos em Bagli (2006), que embasa 

seu enfoque na visão entre o “harmônico” e o “conflito” na cadência da contradição que 

fundamenta a relação campo-cidade; bem como a leitura de Rosa & Ferreira (2006), onde 

revelam as categorias rural e urbano, campo e cidade na perspectiva de uma análise em torno de 

um continuum. 

Numa tentativa de uma releitura em torno da problemática campo-cidade, como aporte à 

redefinição da própria intervenção política no espaço, poder-se-ia falar que os modelos baseados 

no enfoque territorial do desenvolvimento, tendem a contradizer, de forma mais acentuada essa 

visão segmentada do espaço, em se tratando da relação rural-urbano.  

Haja vista a abordagem que se baseia na perspectiva do território apresentar uma 

tendência a considerar a totalidade da relação regional. O que qualificaria, teoricamente, o 

processo intervencionista em territorialidades – nas quais residem elementos tanto do campo 

como da cidade. Enfim, para a abordagem territorial, tanto o campo como a cidade são espaços 

onde se efetuaria a ação estratégica da intervenção política do Estado. 

Para tanto, o próprio MDA, por intermédio de seus manuais de referência para a 

implementação das políticas de DT rural, propõe uma interpretação que visualiza, por exemplo, 
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que o centro povoado de uma região agrícola - local onde se concentram os serviços de apoio à 

produção - como parte essencial na visão territorial.  

Nesse campo interpretativo os espaços e os territórios são integrais, e apresentam 

características tais como: estruturas de densidade demográfica, setorialidade econômica e 

conformação de paisagem que se complementam. O campo e a cidade, segundo essa 

compreensão teórica, formariam uma “unidade indissolúvel” em operação e funções, 

conformariam suas articulações através de suas redes, fluxos. Caberia, portanto, ao Estado a 

busca pela leitura e o exercício de compreensão acerca dessas qualidades, para então construir 

propostas de intervenção e ações políticas. 

 

A diversificação de atividades se traduz como portadora de novas oportunidades 
de desenvolvimento para as áreas rurais, possibilitando aumento de renda das 
propriedades e geração de empregos, por conseguinte, há um estímulo quanto à 
permanência de famílias e de jovens no meio rural. Em muitos contextos, a 
diversificação de atividades se faz acompanhar de um processo de revitalização 
do espaço rural resignificando suas funções. No processo, a relação campo-
cidade transforma-se, portanto, amplia-se a interdependência das relações 
econômicas, sociais e políticas em diversas escalas (CORRÊA, 2008: 279). 

 

 Dentro desse contexto, para a reflexão geográfica, em tempos de globalização 

econômica e de recrudescimento das desigualdades sob o jugo da racionalidade ofensiva do 

capitalista, como (re) pensar a relação campo-cidade neste cenário, considerando a realidade 

brasileira? Sem a pretensão de dar conta da profundidade que envolve essa questão, lança-se o 

desafio reflexivo sobre a problemática campo-cidade. 

 Ainda na década de 1950 surgia o imperativo pautado no “desenvolvimento” econômico 

das nações. Com forte incremento de inovações técnicas para o aumento da produtividade 

agrícola. A chamada “revolução verde”. 

A confirmação desta tendência histórica, em especial em nações subdesenvolvidas do 

mundo latino-americano, África e parte da Ásia, seria mais um capítulo da modernização 

conservadora12 na agricultura, para além da revolução verde, iniciada, de forma mais acentuada, 

na década de 1960.  

Para Graziano da Silva (1980) a força com que a questão agrária ressurgia nos anos 

1980, não advinha apenas da maior liberdade de expressão, mas também do fato de que foi 

agravada pelo modo como têm se expandido as relações capitalistas de produção no campo. 

                                                 
12 Conforme Pires & Ramos (2009). 
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O fato é que a expansão da grande empresa capitalista na agropecuária 
brasileira nas décadas de sessenta e setenta foi ainda muito mais acelerada do 
que em períodos anteriores. E essa expansão destruiu outros milhares de 
pequenas unidades de produção, onde o trabalhador rural obtinha não apenas 
parte da sua própria alimentação, como também alguns produtos que vendia nas 
cidades. Foi nessa mesma expansão que transformou o colono em boia-fria, que 
agravou os conflitos entre grileiros e posseiros, fazendeiros e índios, e que 
concentrou ainda mais a propriedade da terra (VEIGA, 1980: 12).   

 

A modernização também chamada “dolorosa”, por Graziano da Silva (1982) reflete o 

potencial de “expropriação e violência” com que age o latifúndio monocultor de mercado. 

Explorando os pequenos da terra e expulsando-os do campo, por conta de sua impossibilidade de 

reprodução da unidade de produção familiar, diante do poderio do latifundiário, como afirma 

Martins (1991).  

E, recentemente, ainda denominada como modernização excludente, como em Elias e 

Sampaio (2002) constatam ao passo que a modernização ocorre por intermédio da condição de 

manter alijado do processo dominante da técnica, aqueles que não possuem capitalização para 

investir no aparato tecnológico necessário à modernização.  

De acordo com Elias (2006), ao analisar o que denomina por “espaços agrícolas de 

exclusão”, a mesma considera que a difusão do agronegócio se dá de forma extremamente 

excludente, contribuindo de forma a acentuar as históricas desigualdades sociais e territoriais. 

Tais espaços, compreendidos enquanto fruto de processos de crescimento desigual das forças 

produtivas, recrudescem ainda mais os desequilíbrios socioespaciais, criando novas 

desigualdades. No entanto, a concentração da estrutura fundiária acaba por configurar uma nova 

dinâmica ao mercado de terras. Deflagra também mudanças no perfil das relações de trabalho, 

bem como se evidencia a formação de um mercado de trabalho agrícola formal. 

O marco do desenvolvimento econômico atual denota uma internacionalização dos 

mercados de bens, serviços e capitais. O liberalismo econômico pauta-se na abertura aos 

mercados mundiais que, ao mesmo tempo, expõe os mercados locais e regionais de produção 

rural a estruturas cada vez mais competitivas. Em termos globais, em muitos casos caminham 

para a construção e/ou reafirmação de desigualdades. Os mercados assumem o caráter que 

garante a marca do capital: as distorções. As quais, no tocante à atividade agrícola, acirram os 

desníveis por intermédio de subsídios dos países desenvolvidos. 
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Outra característica marcante é a relacionada à ação das instituições supranacionais, que 

possibilitam determinar os cenários da gestão política, comercial e financeira. Nesse rol 

merecem menção a intervenção sociopolítica e, em especial, socioeconômica dos megablocos 

econômicos, a Organização Mundial do Comércio (OMC), os acordos ou tratados de livre 

comércio, além da criação de mecanismos de gestão do comércio internacional. Contudo, tais 

instrumentos acabam por encontrar dificuldades na regulação de territorialidades de capitais cada 

vez mais fluidas, no tempo e no espaço das redes imateriais modernas. É onde se insere o papel 

multilateral do BM, no contexto da proposição política do “novo mundo rural” para o setor 

agrário dos países pobres e em desenvolvimento, principalmente a partir de meados da década de 

1990. 

A chamada revolução tecnológica, caracterizada pelos avanços científico-técnicos em 

diferentes setores, como nos campos da biotecnologia, informática e telecomunicações, 

representaria em nosso tempo um novo parâmetro para a produção. O conhecimento acaba por 

tornar-se ferramenta motriz para determinar as possibilidades de desenvolvimento.  

Para Perico (2009), o desenvolvimento dos setores “modernos” da economia agrícola 

pressupõe que seus benefícios sejam estendidos à sociedade rural, via mecanismo do mercado de 

trabalho e de capitais, apesar de não estar explicitado no discurso político que precede essas 

políticas, como no caso dos manuais de referência da política de DT do MDA. 

Por outro lado, observa-se, nas últimas décadas, a tentativa de gestão calcada na criação 

de estratégias de desenvolvimento rural. Todavia, historicamente poderíamos denominar tais 

tentativas como uma espécie de eufemismo para mascarar estratégias compensatórias, as quais 

possuem uma implícita suposição de benefícios. Muitas vezes postos como proposta de 

desenvolvimento social, mas que, na verdade, marcam a consolidação histórica da desigualdade 

socioespaical brasileira, em termos da aplicação de políticas regionais, sob o jugo dos grupos 

econômico-políticos hegemônicos. 

 Isso posto, seria possível repensar o desenvolvimento no/do campo, considerando para 

tanto: a problemática da reforma agrária e o advento tecnológico frente ao processo de 

modernização conservadora (estrutura agrária arcaica); dolorosa (exploração e expropriação); 

excludente (alijamento dos trabalhadores dos direitos políticos, econômicos e sociais)?  

 

O modelo econômico preconizado pela globalização reestrutura a produção e o 
território no Brasil, promovendo uma dispersão espacial da produção, 
paralelamente à especialização regional da produção e à concentração dos 
setores modernos. Uma vez que se processa de forma conservadora, a 
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reestruturação produtiva e seu rebatimento no território processam-se de 
maneira seletiva, privilegiando determinados segmentos territoriais, sociais e 
econômicos mais rapidamente suscetíveis à reestruturação sustentada pelos 
princípios do crescimento da produtividade e da competitividade, palavras de 
ordem do neoliberalismo (ELIAS, 2003: 01). 

 

Costumou-se chamar de modernização conservadora ao processo que representou o 

início do período de crescimento econômico que passou o Brasil após a revolução de 1964. Vale 

salientar que houve, realmente, o dito crescimento. Pois o que inicialmente garantiu a abertura do 

comércio perfez a entrada do capital internacional, que resultou no aumento dos investimentos 

estrangeiros e multilaterais e a instalação de empresas multinacionais no País. Todavia, à custa 

de um aumento galopante da dívida externa. 

Assim, poder-se-ia afirmar que o Estado brasileiro teria atuado, ao longo da história das 

políticas de desenvolvimento rural, como mediador das práticas de fomento da modernização da 

agricultura, como afirma Ramos Filho (2005).  

Na realidade, a modernização conservadora no campo contribuiu, de forma salutar, 

como mantenedora da concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos privilegiados: 

latifundiários e empresariado rural em formação. O que resultou disto tudo, logo se deflagrou em 

complicações econômicas, e variadas tentativas de compensação paliativas para ludibriar a 

sociedade no discurso político das “falsas intenções”, Perico (2009).  

Em detrimento da maioria da população brasileira, no campo e na cidade, um grupo 

seleto (burguesia nacional ascendente, latifundiários e banqueiros), divulgava o discurso da 

“modernidade no país”. O qual posteriormente acarretou em muitos prejuízos, não modificando 

em nada a desigualdade social existente, ao contrário, a recrudesceu. 

Ainda entre as décadas de 1960/1970 o país passa pelo fenômeno da denominada 

Revolução Verde, que representou, em suma, avanços tecnológicos para o “desenvolvimento 

agrícola”. A partir de investimentos nas áreas das ciências agronômicas e com o incremento 

técnico necessário, pesquisadores de países industrializados desenvolveram um conjunto de 

técnicas (pacotes agroquímicos e sementes modificadas) para aumentar, de maneira substancial, 

a produtividade agrícola.  

O pretexto era o de resolver o problema da fome nos países pobres. Todavia, o que 

ocorreu foi justamente o contrário. Aumento nas discrepâncias do “desenvolvimento”. O 

resultado disso é que, na prática, o efeito social não atingiu o esperado no discurso. Logo, além 

de não resolver o problema da fome, houve aumento da concentração fundiária e a dependência 
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de sementes modificadas - o que dificultou o modo de vida camponês, bem como 

descaracterizou os atributos produtivos da pequena produção. 

Grosso modo, a leitura do mundo rural brasileiro no período, de certa forma, era a de 

um “desenvolvimento” de poucos e de atraso para muitos. A desigualdade no campo e o 

aumento da degradação ambiental são os impactos marcantes dessa perspectiva. 

Para se ter uma ideia, o semiárido nordestino que, por exemplo, tem como um traço 

principal as frequentes secas, caracterizadas tanto pela ausência, escassez ou alta variabilidade 

espacial e temporal das chuvas. É uma região que serve, sem sombra de dúvidas, como 

referencial para a análise de políticas de cunho de desenvolvimento regional. 

As características do meio ambiente, nessa região, condicionam fortemente a sociedade 

regional a sobreviver de forma, muitas vezes precárias de vida, principalmente de atividades 

econômicas ligadas basicamente à agricultura e à pecuária. Contudo, a maioria da população, 

pauperizada historicamente, devido à tradição secular do coronelismo e clientelismo, como 

afirmam Oliveira (1981) e Bursztyn (1984), mesmo com as condições naturais desfavoráveis, se 

apoiam em base técnica frágil e, na maior parte dos casos, de tecnologias tradicionais. Exceção 

aos “arquipélagos de prosperidade”, destinados à produção para exportação - o chamado 

agrobusiness dos anos 1990 - espaços da reestruturação produtiva, como definem Elias e 

Sampaio (2002). 

 

Constrói-se a argumentação considerando que a modernização empreendida é 
socialmente excludente, espacialmente concentrada e ambientalmente 
insustentável, induzida através de pesados custos sociais e que só vinga com 
amplo amparo do Estado. Por conta dos investimentos governamentais 
apoiarem o setor privado, algumas estruturas sociais, territoriais e políticas têm 
se mantido intocáveis, ainda que sejam incompatíveis com os fundamentos do 
crescimento econômico com equidade social e espacial, acentuando históricas 
desigualdades e criando novas desigualdades (ELIAS, 2003: 01). 

 

Em contradição, há investimento considerável por parte do Estado e de grandes 

latifundiários na aplicação de tecnologias modernas. Porém, se circunscrevem aos restritos 

“arquipélagos de prosperidade”. No Estado do Ceará, em especial nos vales dos rios Jaguaribe e 

Acaraú, ou ainda, por exemplo, nos vales do Açu-mossoró (Rio Grande do Norte); vale do rio 

São Francisco entre Petrolina-PE e Juazeiro-BA, dentre outras áreas.  

No geral, o Nordeste semiárido apresenta-se sob a perspectiva geoambiental, além das 

vulnerabilidades climáticas, grande parte dos solos em estado considerável de degradação, 
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devido a ação exploratória da sociedade regional. Segundo Vasconcelos (2009), os recursos 

hídricos caminham para a insuficiência ou apresentam níveis elevados de poluição. A flora e a 

fauna vêm sendo explorados e exauridos pela ação humana, desde os tempos de ocupação e 

formação territorial até os dias atuais.  

Em suma, a perspectiva de desenvolvimento rural adotada na região contribui para a 

depredação dos frágeis ecossistemas regionais que, de um modo geral, não estão sendo 

protegidos. O Bioma Caatinga se encontra, em diversas áreas, bastante degradado, chegando a se 

identificar áreas em processo de desertificação e algumas outras sob vulnerabilidade à 

desertificação. 

Esta região como outras partes do território nacional, sob o imperativo do fator 

econômico e da agenda da eficiência energética, da energia limpa e dos biocombustíveis, a partir 

dos anos 1990, levando em consideração os rumos do DT, vêm refletindo a produção de 

biocombustíveis. Como resposta alternativa ao problema do “aquecimento global” e seus efeitos, 

causados pela eliminação de gases poluentes na atmosfera, através da queima de combustíveis de 

origem fóssil. Contudo, a exploração desta atividade produtiva é marcadamente seletiva no 

espaço e se dá conforme a necessidade de grandes extensões de terra. Ou seja, o viés do discurso 

ecologicamente correto acaba por “cair por terra”, se considerarmos o emprego do latifúndio 

concentrador e excludente; exploratório social e degradante ambiental na forma da racionalidade 

monocultura. 

Outra inquietação, não menos significativa para esta proposição, e que fornece 

elementos de justificativa ponderável em termos econômicos, seria a quebra da dependência do 

consumo de petróleo aos países da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). É 

que, com o incentivo na disseminação da tecnologia de extração de álcool de organismos 

vegetais, como a cana de açúcar, por exemplo, os países não produtores de hidrocarbonetos 

poderiam, enfim, ter uma opção econômica e assegurar divisas – certa autonomia energética. 

Entretanto, vale salientar, que o estímulo a essa perspectiva de produção econômica dos 

biocombustíveis também possui uma faceta dolorosa. Em países que possuem potencial para o 

desenvolvimento dessa atividade, como é o caso do Brasil (país que originalmente desenvolveu a 

tecnologia da produção sucroalcooleira a partir da cana), a produção se dá de forma a manter a 

estrutura de concentração da terra. Garantindo a manutenção do latifúndio e da desigualdade do 

“desenvolvimento”, como afirma Stédile (2000) na crítica ao pecado capital do latifúndio. Em 

suma, mais um elemento constitutivo que se configura como desafio-problema ao DT. 
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2.2.3 Agricultura familiar, campesinato e resistência 

 
 

A opção pela libertação e pela constituição da 
humanidade de um homem marginalizado e 
degradado, destituído da possibilidade de se 
humanizar e de se libertar nas condições sociais, 
econômicas e políticas existentes, é também a opção 
preferencial pela humanidade do homem (...). É uma 
opção preferencial pela des-ordem que desata, 
desordenando, os vínculos de coerção e esmagamento 
que tornam a sociedade mais rica e a humanidade 
mais pobre. E ao desatar, liberta. 

 

Martins (1991). 

 

A política do Banco Mundial (BM) para o setor rural brasileiro, como perspectiva de 

desenvolvimento, denominada por setores políticos-institucionais e intelectuais comprometidos 

com esta proposta, de “Novo Mundo Rural”, desde meados dos anos 1990 vêm provocando um 

fenômeno o qual se poderia chamar de “unificação terminológica” das classes sociais e/ou 

categorias sociais existentes no campo, mais especificamente referente aos pequenos produtores. 

Atualmente, em termos da política do BM, aliada à ação da Secretaria de 

Reordenamento Agrário – SRA/MDA haveria uma forma mais eficiente de tratar a realidade dos 

grupos humanos diferenciados. Agora, haveria uma categorização que poderia dar conta dessa 

abordagem. Na prática, os pequenos produtores no/do campo – anteriormente conhecidos como 

trabalhadores rurais, camponeses, lavradores, rendeiros, parceiros, meeiros, posseiros - estariam 

sendo enquadrados, pelo Estado brasileiro e instituições de fomento, dentro de uma única 

denominação: agricultor familiar. 

Esta constatação nos coloca diante de um problema teórico-conceitual, frente à realidade 

posta em análise. Do ponto de vista da ação macro social das políticas públicas para o setor, a 

abordagem territorial que disseminação o uso, tanto teórico como prático do termo agricultor 

familiar, para categorizar todos os sujeitos sociais, pode vir a escamotear os conflitos sociais. Ou 

seja, o modo de vida camponês, bem como o caráter representativo - residente em sua história de 

luta e resistência - os quais deflagram elementos constitutivos de sua identidade, estaria, agora, 

sob o perigo da esterilidade. 
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Num olhar que procura estabelecer os pressupostos desse viés investigativo, procura-se 

indagar, para fins de constituição da base de fundamento histórico, aquilo que Oliveira (2001, p. 

01) concebe como: 

 

A história que marca a longa marcha do campesinato brasileiro está escrita nas 
lutas muitas vezes [ou quase sempre] sangrentas desta classe social. Ao abordá-
la, deixo claro que minha compreensão a respeito da lógica do desenvolvimento 
capitalista moderno está calcada no entendimento de que tal desenvolvimento se 
faz de forma desigual e contraditória. Ou seja, parto do princípio de que o 
desenvolvimento do capitalismo – e a sua consequente expansão no campo – se 
faz de forma heterogênea, complexa e, portanto, plural. Este quadro de 
referência teórica, por consequência, está no oposto daquele que vê a expansão 
homogênea, total e absoluta do trabalho assalariado no campo com 
característica fundante do capitalismo moderno. 

 

Historicamente marcados na luta pela terra, os camponeses possuiriam uma espécie de 

identidade social coletiva. Contudo, ao conquistarem o território: base concreta da vida; do 

estabelecimento das relações de poder in loco, bem como da (re) produção da lógica do mercado; 

cenário das tensões sociais e, em contrapartida, da afirmação dos laços identitários - poder-se-ia 

dizer que o camponês perfaz a constituição de diferentes territorialidades (temporalidades e 

espacialidades coexistentes).  

Os conceitos de camponês e agricultor familiar estão postos em questão. Conforme 

Felício (2006a) o problema reside na constituição de um paradigma posto em debate. A reflexão 

do autor aponta para uma gama de tipos de camponeses que, considerados em sua origem e 

transtemporalidades, compõem, na prática, processos distintos e que deflagram a composição de 

uma transterritorialidade (coexistências no espaço conflitivo: o território). Esta nova condição 

terminológica (agricultura familiar), por sua vez, dificulta a diferenciação. Impede o 

esclarecimento necessário à compreensão desta classe trabalhadora no/do campo. 

No entanto, no trabalho de Hespanhol (2000), assim como em diversos trabalhos 

acadêmicos, tanto na geografia como em outras ciências humanas e sociais, há, atualmente, certa 

refutação do conceito de camponês, pelo fato dele ter perdido o seu poder explicativo dentro do 

conjunto das transformações nas relações de trabalho. Tendo agora sido substituído pelo conceito 

de agricultor familiar, o campesinato estaria fadado ao fim. Nesse sentido, a autora afirma: 

 

[..] que a utilização na década de 1990, da categoria de análise agricultura 
familiar para designar genericamente as unidades produtivas, nas quais a terra, 
os meios de produção e o trabalho encontram-se estreitamente vinculados ao 
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grupo familiar, deve ser aprendida como um reflexo das alterações recentes 
ocorridas na agricultura brasileira e que, em última análise, levaram a 
valorização do segmento familiar. Nesse sentido, as categorias de análise até 
então utilizadas para caracterizarem essas unidades de produção, como 
campesinato, pequena produção, agricultura de subsistência, produção de baixa 
renda, entre outras, perderam seu poder explicativo, favorecendo a emergência 
de novas concepções teóricas consubstanciadas na categoria agricultura familiar 
(HESPANHOL, 2000, p. 2). 
 

Na verdade, o que se pode observar é que a pesquisadora considera: 
 

[...] por restringir o foco de análise, às formas tradicionais de acesso à terra, 
representado pelos pequenos proprietários e arrendatários que, conduzindo 
diretamente as atividades e utilizando predominantemente mão de obra familiar 
(HESPANHOL, 2000, p. 3). 

 

Esta consideração acaba por reproduzir o discurso acadêmico que se torna responsável 

pelo desaparecimento da abordagem sobre as demais denominações anteriores relativas aos 

camponeses. Como, por exemplo, os posseiros, os agregados, os moradores, os rendeiros, os 

assentados, os acampados etc., tais como o eram tratados anteriormente. Mais uma situação-

problema que se configura salutar ao debate em torno do DT: os sujeitos sociais que perfazem a 

vida cotidiana na reprodução social do espaço agrário, mesmo que compondo temporalidades e 

territorialidades distintas, acabam sendo “pasteurizados” em uma única terminologia. Esta 

condição é verificável tanto na produção intelectual sobre o tema na academia científica, como 

na formulação de políticas públicas de desenvolvimento e na prática intervencionista estatal. 

As duas perspectivas citadas possibilitam atentar para alguns questionamentos, quais 

sejam: a) quais as principais alterações ocorridas no campo brasileiro no decorrer dos últimos 

quinze anos? b) qual a contribuição produtiva histórica do agricultor familiar e do camponês? c) 

quais os impactos dos movimentos sociais de luta pela terra e resistência camponesa na 

organização sociopolítica no e do espaço rural? d) como perceber e compreender a unidade 

familiar, na contemporaneidade? 

O problema, de ordem conceitual e também de intervenção social, se impõe meio a um 

contexto de complexidades. Não é de fácil resolução e se configura por intermédio da busca 

necessária pela discussão e análise de diversas temporalidades. Estas advindas de situações-

problema que marcam e (re) definem as sujeito-espaço. Põem lado a lado as duas terminologias 

que representam sujeitos sociais: camponês e agricultor familiar. Nesse construto, as ciências 

humanas e sociais ainda não conseguiram tecer uma argumentação consistente, de forma mais 
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evidente e salutar, no trato das questões das diferenças, distinções ou similitudes entre estes 

sujeitos e suas respectivas representações socioespaciais.  

Não se reveste como objetivo deste trabalho a profundidade investigativa sobre este 

problema teórico. Todavia, vale salientar que o mesmo não se restringe apenas à tomada da 

diferenciação entre as duas terminologias per si. Porém, o que deve mover o sentido da 

indagação é muito mais a forma como a reprodução de sua existência, enquanto grupo social se 

realiza. De acordo com Felício (op. cit.), em outras palavras, qual o papel e o lugar dos 

camponeses na sociedade capitalista? Ou, como ainda assinala o professor Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira: 

 

[...] Portanto, a compreensão do papel e lugar dos camponeses na sociedade 
capitalista e no Brasil, em particular, é fundamental. Ou entende-se a questão no 
interior do processo de desenvolvimento do capitalismo no campo, ou então 
continuar-se-á a ver muitos autores afirmarem que os camponeses estão 
desaparecendo, mas, entretanto, eles continuam lutando para conquistar o 
acesso às terras em muitas partes do Brasil (OLIVEIRA, 2004. p. 35). 

 

É neste cenário denso e complexo que se estabelece o conjunto das políticas públicas de 

DT rural no Brasil. Dentro desse contexto, torna-se de real valia a compreensão acerca da 

temática relacionada ao par dialético alusivo à agricultura camponesa versus agricultura familiar, 

enquanto aporte teórico-conceitual singular à leitura proposta a este trabalho. 

A noção de conflito aqui é entendida como dimensão das tensões sociais que (re) 

produzem diferentes espacialidades e territorialidades no espaço agrário brasileiro. Assim, o 

conflito ganha relevo fundamental, como ferramenta à distinção conceitual e aplicativa entre a 

dicotomia agricultura camponesa x agricultura familiar13. 

Enfim, no que concerne ao conjunto de transformações pelas quais passa o campo 

brasileiro contemporâneo, o que dizer a respeito da relação dialética: agricultura camponesa 

versus agricultura familiar? 

                                                 
13 A dicotomia a que se refere o trabalho faz alusão à distinção teórico-conceitual e postura político-ideológica que 
se encontram atreladas à discussão sobre os conceitos de campesinato e agricultura familiar. Prefere-se tratar por 
dicotômico aquilo que passa a ser difundido como uma “naturalização terminológica” quanto à “unificação” dos 

pequenos produtores que, a partir da criação do PRONAF, recebem a denominação coletiva de agricultura familiar, 
em detrimento da referenciação sócio-histórica da agricultura camponesa – marcada pela luta, resistência e 
identidade camponesa. Assim, assume-se o termo agricultura familiar camponesa, conforme Fernandes (2008), 
como aquela que melhor exprime a postura político-ideológica, bem como acadêmico-científica definida como 
basilar a este trabalho, ou seja, a que reafirma a marcha histórica de luta e resistência camponesa, frente aos ditames 
do capital no campo. Ao passo que, ao nos referirmos a terminologia “agricultura familiar” associada à política do 

PRONAF, a trataremos entre aspas. 
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Na prática, todo camponês é um agricultor familiar, mas nem todo agricultor familiar é 

um camponês. É preciso ter cuidado no trato desta questão conceitual. O uso das terminologias 

em si mesmas não se enquadra como problema, mas sim o projeto político-ideológico que 

configuram suas essências estruturais. A agricultura familiar que molda a pequena produção para 

o mercado, bem como o modelo produtivista do agronegócio, encerra o projeto econômico-

político majoritário. Entre as elites dominantes, subsidiado pelo Estado. Por outro lado, percebe-

se o projeto popular que responde à dimensão da pequena produção camponesa e a identidade 

relativa à luta socio-histórica pela terra: a resistência camponesa, também construída no 

cotidiano da reprodução do modo de vida camponês.  

Nesse tocante, o trabalho de Sigaud (1979), intitulado “Os clandestinos e os direitos” 

apresenta a reprodução do modo de vida. Analisando de forma singular o mundo camponês e a 

interface em relação à ofensiva do capital no campo. 

A autora investiga a configuração do campesinato inserido na Zona da Mata de 

Pernambuco. Campesinato formado por pequenos produtores, relacionados ao trabalho com a 

monocultura da cana-de-açúcar. Assim, durante o tempo que a mesma passou no campo, 

vivenciou o cotidiano com as famílias locais, percebendo a vida pulsante dos sujeitos da 

comunidade Seus sonhos, desejos, problemas e conflitos. Partindo da observação e análise acerca 

da relevância da unidade familiar, chegou-se à compreensão do modo de vida dos trabalhadores 

da cana e sua reprodução social. 

Outro aspecto de real significância é o que diz respeito à dimensão do sítio, para a 

reprodução da unidade familiar camponesa. A relação da família com o sítio é perceptível no 

cotidiano das ações. Observada no zelo com a casa e a organização do lar; na vida em torno do 

terreiro da casa - onde se desenvolvia o plantio de pequenas hortaliças; na criação de pequenos 

animais, como galinha e porcos; e, é claro, nas vivências com a cultura do roçado - típica do 

nordeste brasileiro - pautada na produção para o consumo familiar (feijão, milho e mandioca). 

 Na perspectiva de discussão sobre o “novo mundo rural” e sua articulação e 

desenvolvimento no Brasil contemporâneo, reforça-se a reflexão acerca da problemática das 

terminologias agricultura familiar e agricultura camponesa. A relevância atual dada ao uso do 

termo agricultura familiar – tanto nas políticas oficiais de estado, como na academia – propicia a 

indagação de que se estaria diante de uma (de) formação conceitual. 

O conceito de agricultura familiar está diretamente relacionado à propriedade familiar. 

Esse tipo de propriedade está preconizado no Estatuto da Terra (Lei 4.504 de 1964), que o define 
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como sendo o imóvel que, direta e pessoalmente é explorado pelo agricultor e sua família. De 

onde obtenham o sustento direto através da sua própria força de trabalho, de base familiar. 

Entretanto, em eventuais momentos pode absorver trabalho de terceiros no sentido de contribuir 

nos períodos de safra.  

Em termos da política oficial de Estado hoje, através dos Decretos-lei do Governo do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, nº 1.946 de 28 de junho de 1996 e nº 11.326 de 24 de julho 

de 2006, foram estabelecidas as bases políticas para a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), bem como da afirmação do termo 

agricultura familiar como fundamento da respectiva política de fortalecimento do trabalho com 

base na unidade de produção familiar no campo. 

O PRONAF, criado em meados dos anos 1990, ainda durante o Governo Fernando 

Henrique Cardoso, surgiu num contexto de extinção de linhas de crédito especial voltadas para a 

reforma agrária, como o extinto Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(PROCERA) e na sua substituição pelas linhas de crédito seletivas do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Em linhas gerias, o PRONAF define como agricultor familiar àquela pessoa física que 

detenha ou explore um ou mais estabelecimentos rurais diretamente com sua família, como 

proprietário, posseiro, assentado, arrendatário, parceiro, comodatário, espólio, usufrutuário, até 

um total de 04 (quatro) módulos fiscais. 

No caminho da pesquisa em torno do temário da agricultura familiar, Pereira (2005) 

busca explicações para a problemática que denomina de “mitos da questão agrária” que 

emergiram no Brasil, nas últimas décadas. Para tanto, faz referência às categorias agricultura 

familiar e agricultura camponesa. Para ela: 

 

A agricultura familiar tem sido promovida como o víeis para o desenvolvimento 
das famílias agricultoras, num processo de modernização e entrada no mercado. 
Pesquisadores brasileiros buscaram auxílio em experiências de cientistas 
pesquisadores contemporâneos, da Europa e Estados Unidos para defender sua 
teoria de modernização, mecanização e capitalização do produtor familiar 
brasileiro. Assim, a agricultura familiar, se tornou o berço e cemitério do 
campesinato. Pois, a política do Estado de direcioná-lo ao mercado o torna um 
mero objeto. 

 
E continua afirmando que 
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Diante disso, no Brasil, difundiu-se a ideologia da agricultura familiar, 
sobretudo no governo de FHC e hoje no governo Lula, através de políticas 
públicas que endossam o paradigma de que a categoria camponesa foi 
aniquilada pelo capital e que a agricultura familiar é a categoria capaz de 
produzir para o mercado dentro do modelo neoliberal. Mas, na verdade o 
camponês representa um empecilho para o mercado, uma vez que traz consigo 
os ideais da luta pela terra e a busca da construção de uma sociedade diferente 
(PEREIRA, 2005: 01-02). 

 

A perspectiva ideológica em torno da terminologia “agricultura familiar” concebe a 

questão agrária dentro de uma visão política, de compensação social. Na visão de Ramos Filho 

(2005), refuta-se o reconhecimento da existência de uma classe social camponesa. Para esta 

sustentação, a postura do Estado constrói o discurso e a prática política governamental com foco 

no “fortalecimento da agricultura familiar”, calcadas como aporte ao desenvolvimento do 

capitalismo na agricultura e, consequentemente como fundamento essencial ao estabelecimento 

da política de DT. 

Sobre a evolução do conceito de campesinato e suas implicações perante a sociedade 

rural, tem-se o trabalho de Guzman & Molina (2005), que investigam a antiga tradição dos 

estudos camponeses, para a partir de então construir uma nova tradição desses estudos, agora sob 

a perspectiva agroecológica. Os autores põem em torno do debate os pensamentos neoliberal e 

marxista ortodoxo, questionando o futuro do campesinato nas sociedades capitalistas. A ênfase 

se dá no rebuscar do narodnismo russo, bem como as abordagens do pensamento clássico sobre a 

questão agrária em Lênin, Kautsky, Chayanov, Bakunin e Kropotkin. 

De acordo com o foro de debate acadêmico em torno da questão, existem pelo menos 03 

(três) grandes vertentes teóricas que se debruçam sobre essa problemática. A primeira fala do fim 

do campesinato. Como uma condição evidente e sem retorno. Haja vista o estágio de 

desenvolvimento das forças capitalistas no campo. Possui fundamento inclusive em teorias 

clássicas sobre a questão agrária mundial. 

A segunda diz respeito à metamorfose do campesinato em agricultor familiar. Esta 

encontra abertura plausível no rol das concepções que embasam a formulação das políticas de 

acesso a crédito no Brasil contemporâneo. A exemplo da criação e efetivação do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), bem como no contexto alusivo 

ao DT, como pressuposto maior do MDA.  

Por fim, a terceira defende a resistência do campesinato frente ao ideário de 

marcantilização do trabalho do pequeno produtor. Segue o viés da crítica ao modelo de 
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transformação do pequeno produtor em força de trabalho para o mercado. É a corrente que se 

sustenta por intermédio do discurso da resistência do campesinato e a afirmação de sua 

identidade de luta pela terra. 

Nessa última aferição, o conceito de agricultura camponesa, e mais precisamente de 

campesinato assume as marcas da formação territorial brasileira, calcada na concentração 

fundiária e na desigualdade na distribuição de renda. É a categoria que exprime a luta sócio-

histórica e geográfica dos pequenos da terra pela reforma agrária e pelos direitos a estes 

atrelados. Confirma a formação da identidade camponesa na luta. Afirma-se, portanto, na 

construção espaço-temporal do camponês como ser real e protagonista histórico de sua vida e 

reprodução social. 

Por outro lado, surge a denominação da agricultura familiar. A partir de meados dos 

anos 1990, o País vê desencadear a afirmação, por parte do Estado, de uma nova nomenclatura. 

Em que os trabalhadores e trabalhadoras rurais estariam, a partir de então, sendo nomeados por 

“agricultores familiares”. Seria uma espécie de “unificação” de todas as categorias funcionais 

anteriores. Fenômeno o qual, muitos apressadamente poderiam denominar de modismo 

conceitual. 

Conforme esta orientação conceitual a diversidade de expressões que eram utilizadas 

para denominar os sujeitos sociais do campo, tais como: lavradores, roceiros, meeiros, 

arrendatários, parceiros, posseiros, trabalhadores rurais estariam, todas, de forma homogênea e 

uniforme, passando sintética e harmonicamente, a partir de então, a receber a alcunha de 

“agricultores familiares”. 

Para Dantas (2007), a expressão “agricultura familiar” surgiu no Tratado de Assunção 

de 1991, promovido entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - que tinha como finalidade 

motriz o estabelecimento das bases para a criação oficial do Mercado Comum do Cone Sul 

(MERCOSUL) e de uma gama de políticas de regulação de mercado entre os países-membros 

participantes. Todavia, o curioso é que a participação de pequenos agricultores foi vedada para 

este evento. Os “agricultores familiares”, nesse sentido, passariam a constituir outra “identidade 

política”. Porém, criada e tutelada pelo Estado capitalista.  

A análise da realidade do campo brasileiro em Ramos Filho (2005), vem demonstrar 

que há uma forte influência do paradigma que tem emergido nos últimos anos. Tendo como 

importante referência o trabalho de Abramovay (1998). Segundo o qual o camponês é um 

produtor familiar voltado basicamente à subsistência, com pouca integração ao mercado. 
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Portanto, a expressão do atraso. Caberia ao Estado a construção de outros mecanismos que 

propiciassem a inclusão dos agricultores familiares ao mercado, dotando-os de condições 

econômico-produtivas para tanto. 

Para alguns autores a terminologia traria uma atualização frente aos desafios da 

sociedade rural na atualidade. Wanderley (2001) explicita que a “agricultura familiar” é um 

conceito genérico. Incorporado através de muitas situações específicas e particulares. Cabendo 

ao campesinato uma dessas formas particulares, por intermédio de um modo específico de 

produzir e de viver em sociedade. Além disso, tem particularidades no interior do conjunto maior 

da agricultura familiar. Mostrando através da atividade econômica, das experiências de 

sociabilidade e a forma de sua inserção na sociedade global. 

De acordo com a autora, enquanto a “agricultura familiar” se reproduz nas sociedades 

modernas, adaptando-se a um conceito socioeconômico próprio dessas sociedades, o agricultor 

camponês apresenta situações próprias, fruto da história social do país. Constitui-se em um 

patrimônio sociocultural. No entanto, estes devem adaptar-se às exigências e condicionamentos 

da sociedade moderna, isto é, às adequações do mercado.  

Assim, numa alusão à corrente de pensamento teórico que sinaliza para a metamorfose 

do campesinato em agricultor familiar, ter-se-ia a afirmação, dentro de uma perspectiva 

produtivista, da “agricultura familiar de mercado”. A adjetivação, na verdade, está voltada para o 

desenvolvimento das forças produtivas direcionando o foco da produção familiar para o 

mercado. 

Similarmente, na mesma linha de interpretação, Abramoway (2006) define que todas as 

unidades de produção de pequeno porte descendem do campesinato tradicional. E mais, na visão 

de Schneider (2003), os camponeses podem ser entendidos como sociedades parciais com uma 

cultura parcial, integrados de modo incompleto a mercados imperfeitos. Eles representariam 

“[...] um modo de vida caracterizado pela personalização dos vínculos sociais e pela ausência de 

uma contabilidade nas operações produtivas [...]”, Schneider (2003, pp. 38-39). 

Além disso, 

 

O espaço rural tornou-se polifuncional, sendo necessário um conjunto coerente 
de proposições epistemológicas para realizar uma análise comprometida com 
parâmetros de justiça social e sustentabilidade ambiental (CORRÊA, 2008: 
278). 
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No centro deste debate sobre o espaço rural, há aqueles que afirmam que o termo 

“agricultura familiar”, em verdade, serviria para mascarar os ideais da política do Banco Mundial 

para o setor rural. Não só para o Brasil, mas para toda a América Latina e demais países do 

denominado mundo subdesenvolvido. 

Os intelectuais que se aproxima da interpretação da vertente que afirma a resistência e 

identidade camponesas, defende a visão que a categoria histórica, ou que pelo menos a que se 

configura historicamente, é a do campesinato, tais como Moreira da Silva (2003); Oliveira 

(2005); Fernandes (2008); Vasconcelos (2009). Questionam a ideologia que apregoa a 

metamorfose direta, a designação de “agricultura familiar”. Para estes, esta terminologia surge 

como tentativa do Estado, capturado pelos interesses das forças capitalistas, em minar a 

identidade camponesa. Denuncia uma suposta atenuação dos conflitos no campo. Uma máscara 

frente à realidade conflitiva. Na verdade, segundo essa corrente, o Estado estaria buscando 

desestabilizar as formas organizativas dos movimentos sociais no/do campo, os quais têm no 

campesinato seu elo de identidade e construção de ideais sociopolíticos. 

O enfraquecimento das formas de organização próprias do trabalhador rural também 

seriam resultado dessa “nova” perspectiva. O movimento sindical se encontra com dificuldades 

de atuação. Haja vista a divisão que atualmente se opera, em relação à opção de muitos 

trabalhadores em migrar dos tradicionais Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s), para os 

Sindicatos de Trabalhadores na Agricultura familiar (SINTRAF’s).  

O percurso daqueles que se posicionam contrários à adoção da “agricultura familiar” 

como categoria que exprime a identidade do camponês, ganha ainda mais corpo através da 

bandeira de luta dos movimentos sociais organizados. Tais como: o MST, o Movimento dos 

Pequenos Agricultores – MPA e a CPT, no cenário nacional, bem como a Via Campesina no 

contexto internacional – a própria contando com representação de diversos movimentos sociais 

que atuam em diversos países, dentre os quais os mesmos imediatamente citados.  

 Assim, ao tratar da resistência e identidade camponesa, não se pode olvidar a 

significância sócio-histórica e geográfica que os movimentos sociais perfazem no Brasil. Para 

tanto, os movimentos sociais de luta pela terra ganham status de categoria de análise na Ciência 

Geográfica. A espacialização e a territorialização da luta pela terra acaba por possibilitar a 

conceituação dos movimentos socioespaciais e dos movimentos socioterritoriais. 

 Nesse sentido, o que é Movimento Social?   
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Movimento Social: “(…) s.m. – Comportamento coletivo à procura de uma 
nova maneira de viver; origina-se num momento de Inquietação Social e 
organiza-se pela adoção, por parte dos indivíduos em apreço, de um objetivo 
comum; a princípio, manifesta-se através dos mais simples tipos de 
comportamento coletivo, assumindo, porém, gradativamente, uma organização 
societária, com costumes e tradições, líderes reconhecidos, divisão do trabalho, 
valores sociais; p. ex. (…) o “movimento nazista”, na Alemanha, etc. (Donald 
Pierson) (…)” (SANTOS, 1978). 
 

 Sob o ponto de vista da organização dos movimentos, podem-se ter as seguintes 

observações, conforme Matos (2003), quando do estudo sobre a dinâmica da constituição e da 

configuração dos movimentos organizados, propondo a leitura a partir de três níveis, segundo a 

organização social. São eles: 

 Organização de massa: aquele em que se expressam as mobilizações coletivas mais 

amplas. Envolvendo expressivos contingentes da sociedade, com pouca visibilidade para as 

individualidades e com uma grande predominância do anonimato. 

 Organização institucionalizada: se estrutura sistematicamente com base em contratos 

sociais mais ou menos formais, nos quais se ordenam normas funcionais para a sociedade - os 

papéis, direitos e deveres que regulam as relações sociais. 

 Organização de base: é onde se pratica uma democracia direta. Os indivíduos podem falar 

por si mesmos em pequenos coletivos locais. São os núcleos comunitários. Estes atuam em torno 

de interesses comuns ao grupo. No conhecimento mútuo e direto um do outro e não por 

representação.  

 As questões referentes aos movimentos sociais estão cada vez mais presentes no debate 

geográfico. Portanto, compreender como essas entidades ou forças sociais se articulam no 

espaço, torna-se questão basilar para quais quer estudo que se lance sobre a produção do espaço 

e seus desdobramentos territoriais. São formas de constituição de territorialidades múltiplas 

sobre o território do conflito. 

 Considerando esta assertiva, se podem rebuscar estudos dessa temática como referenciais 

para a compreensão a que se pretende. Para tanto, Nas décadas de 1950 e 1960, Orlando 

Valverde e Manuel Correia de Andrade registravam movimentos camponeses importantes, 

conforme Fernandes (2000). No entanto é a partir da década de 1980, toma maior vulto a 

quantidade dos trabalhos acerca da temática dos movimentos sociais. Ganha destaque os 

trabalhos em nível de mestrado e doutorado. 
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 Para Fernandes, o estudo do movimento social como categoria de análise da Geografia 

deve conter os seguintes componentes: 

(1) Uma coletividade de indivíduos atuando juntos; 

(2) O objetivo comum da ação é certa mudança na sociedade; 

(3) A coletividade é relativamente difusa, com um baixo nível de organização formal; 

(4) As ações têm um grau relativamente alto de espontaneidade, assumindo formas não 

institucionalizadas e não convencionais. 

 
 A consolidação da proposta de abordagem, na qual a espacialidade e a territorialidade 

viriam a ser dois processos geográficos, capazes de contribuir para o entendimento dos 

fenômenos de produção no/do espaço agrário pelos movimentos sociais. Mais do que isso, 

legitimariam a discussão dos mesmos na geografia, assumindo-os enquanto categoria de análise. 

 Quanto à espacialidade, representaria o fato de que alguns movimentos sociais, como o 

MST, por exemplo, que, na configuração espacial da luta pela terra, teriam o espaço como trunfo 

(a dimensão da formação da espacialidade manifesta no cotidiano das lutas sociais). Dessa 

discussão, tratada também por Martin (1997 e 1998), cunhou-se o termo movimento sócio-

espacial (MSE). 

 A territorialidade, por sua vez, representaria os movimentos que tem como um de seus 

objetivos principais a conquista de uma fração do espaço: a terra. Sendo vista dentro desta leitura 

interpretativa como território. O assentamento de reforma agrária. Os movimentos sociais que 

possibilitam esta incursão acabam dando origem à interpretação contida na conceituação de 

movimento sócio-territorial (MST). 

 Logo, evidencia-se nessa orientação teórica, que nem todo movimento sócio-espacial 

possui a conquista da terra como meta. Há organizações da sociedade civil que congregam 

participantes em torno de suas realidades experienciadas no cotidiano das lutas. Somam em 

conjunto uma identidade de grupo sócio-espacial. A exemplo do movimento feminista. O qual 

possui uma bandeira de luta social que, não necessariamente, possui a conquista de fração do 

espaço como trunfo.  

 Nesse caso, o MSE detém o processo de sua espacialidade, quando propaga suas ações no 

e pelo espaço, sem contudo representar a conquista da terra – o território. Na formação do MSE, 

temos a constituição dos espaços de socialização política, mas a dimensão da apropriação do 

espaço, engendrada pelo conflito social que resulta no assentamento rural (fração do espaço), não 

chega a ser a finalidade do movimento. 
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 Todavia, vale salientar que todo movimento socioterritorial (MST) é, também, um MSE. 

Já que para garantir a identidade territorial em torno da conquista da terra (tida como território), 

anteriormente deve haver no grupo uma identidade socioespacial - que os faz congregar-se em 

movimento, sensibilizando os participantes em torno da conscientização de classe e 

mobilizando-os para a posterior conquista da fração do espaço. Agora transformado em território 

pela ação política do movimento socioterritorial (MST).  

 Com essas especificidades, e considerando o estudo da categoria movimento social na 

geografia, não existiria conceitos diferentes que não esses citados. Os movimentos socioespaciais 

(MSE’s) e socioterritoriais (MST’s), nesta leitura analítico-interpretativa, seriam o mesmo que os 

movimentos sociais para a sociologia. Vistos por outro aspecto, no olhar investigativo da ciência 

geográfica. 

Para Neves (2004), estudar os movimentos sociais não significa torná-los mais fortes, ou 

necessariamente assumindo uma postura ideológica aberta. Porém, possui duas importantes 

funções a princípio: 1) o fato de ser objeto de estudo é um bom “termômetro” de sua notoriedade 

na sociedade e 2) a espacialização, nesse caso, atingiu níveis consideravelmente elevados, que, 

de acordo com essa assertiva, não se pode mais olvidar a consideração deste fenômeno social e 

sua contribuição na produção do espaço. 

 Além disso, os trabalhos investigativos que se debruçam sobre este viés interpretativo, 

buscam uma análise científica associada, muitas vezes, à visão de mundo do grupo manifestante; 

o que contribui para sua melhor aceitação na sociedade, ou ao menos em parte desta. Seria o 

assumir de uma postura político-ideológica perante a ciência e à sociedade. A figura do 

pesquisador militante. 

 É como se, de acordo com Neves (op. cit.), de certa forma, a ciência “preparasse o 

terreno” para uma possível modificação em nossa sociedade, sendo um elo de ligação. Ressalta-

se o aspecto de legitimação nesse caso; exercendo a ciência, inclusive, uma (re) ligação do 

movimento social e a sociedade. 

Nesse movimento dinâmico e redivivo ganha relevo a relação território e autonomia. Na 

qual, segundo Alentejano (2007) possui duas formas de interpretação teóricas acerca dos 

movimentos sociais na geografia. Afirmando que a principal tendência objetiva a procura de uma 

espacialidade/territorialidade dos movimentos sociais organizados. Busca um viés de 

interpretação que visa a identificar a dimensão espacial que se constituiria na essência dos 

movimentos sociais.  
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 Alguns estudos buscam situar os movimentos no âmbito do processo mais global de 

construção do espaço geográfico. Enquanto outros enfatizam a autonomia em relação ao 

processo de conquista de territórios. 

 Para Alentejano, o principal problema da segunda linha de interpretação está na 

construção da ilusão da autonomia do pleno controle sobre o território por parte dos movimentos 

sociais. Nesta visão não haveria, na verdade, um patamar de autonomia completa em relação à 

gestão da vida em comunidade, nos assentamentos de reforma agrária. O que para alguns é uma 

perspectiva factível, para o autor trata-se de uma utopia.  

 Na verdade, a inserção da geografia na discussão dos movimentos sociais ganha maior 

destaque no contexto das lutas por terra dos anos 1980/1990. Isso pode ser percebido em uma 

breve observação dos trabalhos produzidos por geógrafos. Os quais se configurariam então, 

numa aproximação entre a geografia e os movimentos sociais. 

 Os textos acadêmicos traduzem um início de aproximação, que encontra resistências de 

variadas formas. Refletindo a visão político-ideológica da sociedade de um geral, bem como a 

postura de interesse da pauta de pesquisa da própria academia. Mesmo num momento de 

renovação da geografia que passa a carregar o ponto de vista marxista a partir de 1978, como 

coloca Ramos (2003). 

 Por outro lado, a continuidade da aproximação pode ser percebida em trabalhos de livros 

didáticos, que, mesmo que de maneira ainda incipiente, se traduzem como um marco nesse 

processo. Nesses trabalhos, os movimentos sociais apresentam-se muito mais como um 

apêndice, como uma curiosidade, do que como centro de uma discussão, Neves (2004). 

 Ainda Neves, pesquisador voltado à área de investigação sobre movimentos sociais e 

método científico na Geografia, da Universidade Federal Fluminense (UFF), afirma que são 

raros e novos os casos de trabalhos como o de Oliveira (1996). No qual, em uma abordagem 

sobre a agricultura brasileira, há um capítulo específico para os movimentos sociais, intitulado 

“Os Movimentos Sociais no Campo e a Reforma Agrária no Brasil”. Na grande maioria dos 

casos, o que encontramos é uma nota externa à problemática da realidade do lugar. Essa 

realidade considera as pessoas de forma, quase sempre, objetiva. Aproveitando o ensejo, o 

mesmo autor propõe uma análise da abordagem dos movimentos sociais para além das 

formulações da pesquisa acadêmica, mas também nos livros didáticos de geografia. Orienta a 

adoção de uma postura política frente à problemática dos conflitos no campo e os variados vieses 
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de estudo acerca dos mesmos. O que poderia contribuir, sobremaneira, na reformulação da 

leitura que a própria sociedade possui sobre os movimentos e suas ações no espaço. 

 Nesses moldes, Fernandes (1999), discutindo uma geografia dos movimentos sociais, 

aponta reflexões que traduzem uma geografia dos movimentos sociais, por intermédio do uso 

dos conceitos de espaço, lugar social e território. 

 

[...] a espacialização é compreendida como a reprodução das 
experiências, que foram construídas com base nas dimensões do espaço 
de socialização política, em vários e diferentes lugares onde a luta 
começou a se realizar. A espacialização é o movimento dos sujeitos 
carregando suas experiências por diferentes lugares do território. É a 
busca do recomeço como novos sujeitos, o que permite um constante 
re-fazer-se na sua formação. É a possibilidade da recriação das 
dimensões do espaço social e do próprio movimento (FERNANDES, 
1999: 236). 

 

 A constituição dos espaços de socialização política marca a contribuição de Fernandes, à 

medida que investiga a atuação do MST e sua espacialização e territorialização no Brasil, desde 

finais da década de 1970.  

 Em outras palavras, a espacialização é um processo pelo qual determinado movimento 

alcança a territorialização de suas práticas. Mas como? O autor nos traz para tanto as noções de 

lugar social e de espaço social. Por intermédio da investigação destas, as práticas sociais se 

articulariam no desenvolvimento das dimensões constitutivas da comunicação, da interação e de 

luta e resistência.  

 No lugar social, o contato é direto com o povo. No trabalho de base nas comunidades. É 

na escola, na associação de moradores, no sindicato etc., que se verifica constituição do primeiro 

momento na construção do espaço de socialização política. Espaço que se reflete pela troca de 

experiências e no exercício político da cidadania. 

 Todavia, também assume papel significativo a abordagem dos conflitos no campo sob o 

posicionamento das instituições Igreja e Estado, seguindo a discussão proposta por Martins 

(1989), sobre a confrontação do Espaço Político Sacralizado e o Espaço Político Secularizado. 

 O autor analisa a questão agrária brasileira no período histórico de meados do século XX, 

e a traduz da seguinte forma: 

1. O Espaço Político Secularizado está estreitamente associado ao confinamento da 

ação política do pobre e marginalizado às estruturas políticas secularmente 

constituídas: as oligarquias, o paternalismo, o clientelismo. O Espaço Político 
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Sacralizado se constitui como um novo espaço - o espaço político sacralizado e 

libertador, paralelo ao secularizado. Com base na perspectiva teórica da 
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2. a denominada Teologia da Libertação que, por sua vez, calcada no materialismo 

histórico e dialético, acaba por viabilizar a dimensão do conflito para a leitura política 

das ações no espaço – o conflito de classes. 

  

 O sagrado representa a busca por algo alternativo, novo. Uma necessidade construtiva e 

possível nascida da própria condição de marginalização política dos “pobres da terra” 14. Martins 

nos possibilita identificar outros aspectos relevantes: 

 

[...] a luta pela terra encerra não só o problema do acesso a terra, propriamente 
dita, como instrumento de produção do pequeno agricultor, mas também a 
emancipação do trabalhador rural em relação às velhas fórmulas da dominação 
pessoal [...] Na luta pela terra, está envolvida mais do que a propriedade – está 
envolvida a possibilidade de reorganizar e revolucionar as bases locais de 
poder, mediante a instauração de formas de democracia participativa, com 
frequência já presentes, desenvolvidas e apreendidas na luta pela terra 
(MARTINS, 1989: pp. 95 e 96). 

 

 Observa-se, então, um embate entre as formas de poder secularmente constituídas. 

Surgindo uma perspectiva de sacralização do poder, que discursa a busca pela libertação, 

autonomia e emancipação dos povos do campo. 

 Diante disso, Oliveira (1988: 22) mostra o dimensionamento espacial assumido pelos 

movimentos populares: 

 

[...] muitos tem sido os exemplos de luta na história dos trabalhadores e dos 
rebeldes. Foi, pois, nesse processo combativo que os trabalhadores do campo 
foram forjando os movimentos sociais de luta pela terra [...]. 

 

 E ainda, 

 
No seio dos movimentos sociais no campo brasileiro várias são as frentes de 
organização e luta contra a expropriação, subordinação e exploração [...]. A 
posição do Estado tem sido buscar a desarticulação dos movimentos. Quer pela 
ação repressiva, quer pela sumária ignorância dos acontecimentos, o 

                                                 
14 Expressão comumente utilizada entre os movimentos sociais, bem como em trabalhos acadêmicos em alusão aos 
pequenos produtores, trabalhadores rurais, sociedade rural empobrecida. Que possui na unidade de trabalho familiar 
a base de sustentação e reprodução da vida.  
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Estado tem atuado de modo a tentar conter seus avanços (OLIVEIRA, 1988: 
55). 

 

 Diante disso, a respeito da luta de classes e seus reflexos perante aos movimentos sociais, 

Oliveira (1988) em “A Geografia das Lutas no Campo”, mostra a espacialidade assumida pelos 

movimentos populares brasileiros. Tidos como marcas do processo de ocupação do campo no 

País: 

 
“Palmares, Canudos, Contestado, greves nos cafezais paulistas, muitos tem 

sido os exemplos de luta na história dos trabalhadores e dos rebeldes. Foi, 
pois, nesse processo combativo que os trabalhadores do campo foram 
forjando os movimentos sociais de luta pela terra e pelo estabelecimento de 
relações de trabalho condizentes com a dignidade humana” (OLIVEIRA, 
1988: 22). 

 

 Nessa geograficidade se localizaria a discussão sobre as contrarracionalidades. As 

quais para Santos (1997), no estudo do movimento da sociedade capitalista de produção, 

demonstram que a classe hegemônica de poder utiliza o espaço de forma racional e, nessa 

atitude, acaba produzindo os espaços da racionalidade. Ao mesmo tempo, segundo esta 

mesma lógica, surgem os irracionais: marginalizados e expropriados; explorados e oprimidos, 

que, ao tomarem consciência de sua condição social, começam a produzir as próprias formas 

de manifestação racional, ou seja, suas contrarracionalidades frente à racionalidade 

dominante. Nesse sentido, os movimentos sociais acabam produzindo dinâmica que resulta da 

luta e resistência. As contrarracionalidades produzem, no embate conflitivo entre as classes, 

as espacialidades na/da luta. 

Portanto, considerando a problemática dos conflitos no campo, da miséria e 

exclusão social, observa-se o recrudescimento histórico de um turbilhão de movimentos 

sócio-histórico-geográficos no campo brasileiro.  

A luta pela terra segue por diferentes caminhos de ação e reflexão. Nesse tocante, 

as possibilidades práticas podem ser verificadas em atuações como: ocupações de sem-terra, 

marchas locais, regionais e nacionais; no surgimento de associações e cooperativas de 

pequenos produtores, quilombolas e indígenas.  

Cada um dos movimentos e manifestações possui seu espaço político de atuação. 

Alguns se configuram como movimentos socioespaciais e outros possuem o território como 

trunfo, assumindo a condição, portanto, de movimentos socioterritoriais. Eles seguem por 

metodologias diferentes, articuladas a partir das necessidades socioespaciais e organizativas 
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de cada grupo específico. Assim, por constituírem referencial de atuação histórica no espaço 

agrário cearense, destacam-se no quadro 02 os seguintes movimentos: 

 

Quadro 02 - Síntese sucinto dos  Movimentos Sociais no Campo 

MOVIMENTO CONTEXTO 
Ligas Camponesas Difusão por todo o Nordeste brasileiro. Com forte 

atuação em meados do Século XX (1950-1960). 
Comunidades Eclesiais de Base – CEB’s Maior período de atividade durante as décadas de 

1970 e 1980. Entretanto, ainda presentes, 
particularmente, no contexto de conflitos rurais e 
urbanos em torno da posse e propriedade fundiária. 

Comissão Pastoral da Terra – CPT Criada em 1975, atua com primazia junto aos 
trabalhadores rurais no contexto de suas lutas por 
terra, água e direitos sociais. 

Conselho Indigenista Missionário - CIMI Surgiu em 1973 e contribui na missão de 
acompanhamento aos direitos das comunidades 
indígenas tradicionais. 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais – STR’s Principal instituição de articulação política dos 
trabalhadores rurais em escala municipal. 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do estado do Ceará – FETRAECE 

No Estado do Ceará dede 1963, representa a 
composição político-sindical dos trabalhadores 
rurais em escala estadual. 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura – CONTAG 

Em dimensão federal destaca-se desde meados do 
Século XX. 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) 

Com forte atuação em todo território nacional desde 
final da década de 1970. 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais – MMTR 

Visa, dentre outros aspectos, assegurar os direitos 
concernentes à mulher trabalhadora rural, tanto no 
tocante ao acesso à documentação oficial, como 
melhorias nas condições de trabalho e defesa dos 
direitos trabalhistas específicos do gênero, sem 
olvidar a luta pela isonomia de renda. 
 

Movimento de Atingidos por Barragens – 
MAB 

Acompanha e organiza as populações e 
comunidades que enfrentam a problemática da 
construção de grandes barragens, compreendendo 
todo o processo desde as primeiras deliberações 
especulativas, passando pelas práticas de 
desapropriação, as indenizações até ao 
reassentamento das famílias atingidas. 

Movimento de Pequenos Agricultores – MPA  Defende os interesses de pequenos produtores 
pobres e a agricultura de porte familiar, 
assegurando as discussões sobre produção orgânica 
e agroecologia, bem como na afirmação de sua 
identidade e resistência do modo de vida camponês. 

Via Campesina Congrega diversos movimentos sociais de luta no 
campo de diferentes partes do mundo, em especial, 
do chamado mundo subdesenvolvido. 
 

Fonte: Banco de dados da CPT/Regional Ceará. 
Elaboração: Cícera Inara Souza & Cícero Moreira. 
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A multiterritorialidade popular que a Via Campesina assinala em escala mundial 

proporciona o desafio de uma leitura voltada à realidade concreta. As lutas são feitas para a 

reprodução da vida em sua plenitude qualitativa. O que coaduna com a negação do modelo 

desenvolvimentista calcado na agricultura familiar de mercado. Na defesa da concepção que 

afirma a identidade camponesa. No reconhecimento da terra com seu significado de 

reprodução da vida, colo maternal. Na condição cultural de seu cheiro, a fonte de vida na terra 

de planta. Terra de trabalho e não terra de negócio! Moreira da Silva (2003). 

Enfim, os caminhos podem ser diferentes, assim como os métodos e ações 

práticas, mas o fim denota a luta pela terra e pelos direitos que lhes cabem como cidadãos. 

Encampam suas lutas sócio-históricas e geograficamente na produção do espaço agrário 

brasileiro. Constituem, portanto, interesse crucial a qualquer leitura geográfica sobre o 

conteúdo relacional entre espaço e território, à medida que deflagram processos de 

espacialização e territorialização de suas ações no conjunto da sociedade. 

 

 

2.3 Origens do enfoque territorial do desenvolvimento 

 

Dentro do contexto que se esboçou acima, sobre as permanências e coexistências no 

espaço agrário brasileiro, considerando-as como base fundamental para pensar o processo de 

desenvolvimento da política territorial, torna-se necessário assinalar os prelúdios que 

redundaram nas origens do enfoque territorial do desenvolvimento rural.  

Para Oliveira (2005), o estudo que paute a respeito da agricultura brasileira, bem 

como das diversas realidades que compõem o espaço agrário nacional, requer a leitura 

compreensiva acerca dos processos de desenvolvimento do modo de produção capitalista e 

suas implicações socioespaciais no Brasil e no mundo.  

Essa perspectiva passa necessariamente pela busca de compreensão sobre o 

fenômeno do desenvolvimento. Este entendido como realizado de modo contraditório e 

combinado, isto é, ao passo que segue reproduzindo relações capitalistas mais dinâmicas e 

avançadas, recrudesce de maneira substancial e paradoxal, relações outra ordem: não 

capitalistas de produção e trabalho, tais como as camponesas de resistência. 

Contraditoriamente necessárias à sua lógica de desenvolvimento. 

Esse a via de análise interpretativa indica caminho possível para a discussão sobre 

temas relativos ao desenvolvimento em escala mais ampla, como: globalização, fragmentação, 

identidade territorial, perda da soberania nacional, formação socioespacial, dentre outros. 
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Assim, passados aproximadamente vinte anos da formulação da Declaração Rio-92, 

que pretendia estabelecer um novo paradigma para o desenvolvimento, na prática, as 

mudanças realizadas em torno das orientações gerais para o desenvolvimento são bastante 

inexpressivas.  

O tom que rege a pauta das discussões sobre a problemática ambiental, em escala 

global, leva a tônica maior sob o jugo da superioridade economicista das concepções 

dominantes. O contraste possui notoriedade a partir da contradição do discurso que apregoa o 

denominado desenvolvimento sustentável, bem como do conjunto de seus elementos 

constitutivos como garantia para a sustentabilidade (ambiental, econômica, social, espacial e 

cultural). 

A lista de compromissos que envolvem as convenções e acordos ambientais, em 

síntese, gira em torno dos seguintes pontos: conservação e uso racional da biodiversidade, 

emissão de gases poluentes e mudanças climáticas e o processo de desertificação em áreas 

áridas e semiáridas, sintetizando Vasconcelos (2009). 

O discurso que perfaz a ideologia do desenvolvimento sustentável considera, dentre 

outros aspectos, a garantia do direito às oportunidades das gerações futuras. Também defende 

o ideário da adoção de um modelo que supere a atual ideia do desenvolvimento (possível 

apenas para poucos, e que, por isso, leva à exclusão da maioria). Lança mão da construção de 

um viés de desenvolvimento pautado na superação de modelos, calcados estruturalmente na 

exploração dos recursos e na promoção da desigualdade. 

A reflexão teórica permite assinalar alguns aspectos críticos ao modelo de 

desenvolvimento capitalista para a agricultura brasileira sob a perspectiva do agronegócio, 

como afirmam Fernandes & Molina (2004): Monocultura – Commodities; paisagem 

homogênea e simplificada; tecnologia com elevado nível de insumos externos; 

competitividade e eliminação de empregos; concentração de riquezas – aumento da miséria e 

da injustiça social; êxodo rural e periferização urbana; fortalecimento da identidade e da 

pluriatividade capitalista. São características que reafirmam o debate sobre que perspectiva 

complementar a considerar: a monocultura agroexportadora do agronegócio ou a agricultura 

camponesa?  

Nesses moldes, a Agenda 2115, sucintamente, é incisiva quanto ao desenvolvimento 

sustentável. Remete à adoção de nova cultura de produção e consumo. O desafio reside na 

                                                 
15 A Agenda 21 é um dos resultados mais importantes da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro com a representação de 178 países, em 1992. Refere-se a uma 
tentativa de especificar quais ações são necessárias, em nível global, para repensar o padrão de desenvolvimento, 
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busca pela superação do modelo de desenvolvimento calcado no fetiche de mercado, para a 

afirmação de um discurso sustentável para a abordagem do desenvolvimento.  

 

A destruição do meio ambiente provocado pela moderna agricultura pode ser 
comprovada pelo processo de nutrição das plantas de modo artificial, 
acarretando alterações nas funções fisiológicas da planta, devido à absorção 
desproporcional dos elementos nutritivos. Assim, as plantas tornam-se um 
alvo fácil de ataque das pragas, que conseguem mais sucesso, exigindo uma 
maior quantidade de venenos, agravando a degradação do ecossistema 
(SILVA, 2005: 10). 

 

Portanto, o mundo estaria vendo, nesse sentido, a chegada de uma leitura de 

desenvolvimento que segue uma proposição bastante subversiva à ordem de crescimento 

econômico vigente. Gera profundos questionamentos sobre o modelo que continua em 

marcha.  

O foco da construção ideológica residiria, então, no esforço teórico de criar 

condições estratégicas para a sustentabilidade. A tendência de rejeição à fragmentada vida 

social imposta pela economia estaria, ao menos no discurso, sendo posta de lado, para receber 

uma proposta de redefinição da relação natureza-sociedade, tendo em vista a (re) construção 

da civilização futura. 

 Desse modo, no seio do debate acerca da problemática do desenvolvimento, urge 

questionar as origens do enfoque territorial como primazia para as políticas públicas de 

desenvolvimento do Estado brasileiro. 

Inicialmente, seria interessante levantar alguns questionamentos relevantes: porque 

residiria no território a chave conceitual para a formulação destas políticas? Haveria uma 

disseminação do conceito de território no discurso e na prática intervencionista do Estado, ou 

seja, um uso exacerbado e difundido entre as instâncias de governo? Estaria o enfoque de DT 

pautado sob essas condições? 

Ao considerar o conteúdo dos questionamentos supracitados evidencia-se a primazia 

da perspectiva territorial do desenvolvimento, como novo instrumental teórico para a 

formulação das políticas de Estado, em se tratando do estabelecimento relacional entre os 

conceitos de território e desenvolvimento. 

Todavia, torna-se significante para a compreensão desse enfoque político, a busca 

pelas origens desta abordagem. Assim, no que se refere à prática do planejamento estatal, 

poder-se-ia dizer que, de um modo geral, a abordagem territorial do desenvolvimento nasce, 
                                                                                                                                                         
levando em consideração as premissas básicas da tríade relacional: viabilidade econômica, equilíbrio ambiental e 
equidade social. 
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enquanto formulação teórica e prática intervencionista a partir de 2002, com o advento da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), ligada ao MDA. 

A compreensão da leitura territorial deve procurar, minimamente, dar conta das 

origens dessa formulação política; dos pressupostos teóricos pensados para redefinir as 

estratégias de desenvolvimento do Estado. Sendo assim, indaga-se: estar-se-ia diante de um 

modismo conceitual, ou pautando-se no rebuscar da tradição do uso do conceito de território 

para a política de Estado, agora visto como conceito motriz para o desenvolvimento?  

O DT, nesse tocante, teria então suas origens a partir do conjunto de mudanças com 

ênfase nas políticas públicas. As políticas estariam movendo olhar para os condicionantes 

estruturais que se revelam diante à sociedade contemporânea. Tendo como vieses analíticos os 

elementos levantados nesta tese como desafios ao DT, tratados neste capítulo enquanto 

“permanências e coexistências”. 

Para se ter uma ideia desta percepção, o desafio da visão integradora; a essência que 

constitui a leitura do território como espaço constituído por contradições entre o rural e o 

urbano, por exemplo, o põe diante de seu reconhecimento como elemento estruturante e 

objeto de política de Estado. 

Vale enfatizar que a perspectiva do território também embasa a definição de 

instrumentos e enfoques não apenas no Brasil. Este novo viés é observado também em parte 

dos países da América Latina, como a Bolívia, o Peru e o México, Montenegro (2010). No 

entanto, a aplicação desse enfoque encontra-se em estado ainda incipiente.  No Brasil, há o 

esforço pela definição das estratégias para dar ao mesmo corpo e lugar junto ao ideário de 

desenvolvimento.  

Outro aspecto bastante significativo é o que se refere à construção das políticas que 

possuem fontes básicas nas “teorias de desenvolvimento regional”. O que torna ainda mais 

complexo o desafio sobre a leitura do desenvolvimento calcado no território. A experiência 

sob a perspectiva regional do desenvolvimento serviria, portanto, de base histórica e 

instrumental para repensar o próprio desenvolvimento. O espaço estaria, agora, desde os 

primeiros anos do Século XXI, assumindo as feições de território. Mas, para tanto, com a 

contribuição histórica da abordagem regional, a partir da releitura de seus componentes, 

dinâmicas e processos. 

Entretanto, vale salientar que, em termos de consideração histórica das políticas 

públicas de desenvolvimento brasileiras, este trabalho assinala ainda que é salutar a menção 

da leitura que perpassa o conceito de região e sua discussão, na tradição da prática do 

regionalismo para o planejamento. Tendo como conceito motriz a região e suas aferições 
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socioespaciais, de acordo com a escala geográfica a considerar (micro, meso ou 

macrorregionais, ou até mesmo mega-regionais, em se tratando do estudo do comportamento 

sociopolítico, econômico e cultural dos megablocos econômicos regionais).  

A lógica contraditória do capital é que constrói e desconstrói formações territoriais. 

Dissemina ou aniquila processos sociais, que ordenam ou desordenam territorialidades 

múltiplas. Valorização, produção e reprodução do capital, acabam conformando as regiões 

nesse, seguindo o princípio da construção das geografias da desigualdade no espaço.  

Agora, o que há de novo no contexto das políticas de desenvolvimento do Estado 

brasileiro é a emergência do enfoque territorial, que possui, hoje, a pauta no conceito de 

território. A região ficaria relegada à visão de atraso conceitual em relação ao planejamento 

do Estado para o desenvolvimento? Ou ainda possuiria alguma relevância para a prática 

intervencionista? São questões que impulsionam a reflexão ora proposta e que se lançará 

reflexão a posteriori, sem a pretensão de aprofundá-la em demasiado, mas ainda como 

suporte. 

Na leitura de Oliveira (2005: 74), 

 

[...] o território deve ser apreendido como síntese contraditória, como 
totalidade concreta do processo/modo de 
produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e mediações 
supranacionais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.). [...] O território é 
assim produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo 
de produção de sua existência. 
 

Assumido o desafio, caberia a busca pela integração territorial, outrora tida como 

integração regional. Nesse rol, a visão do todo ganha status de território. O desenvolvimento 

estaria ainda pleno do ranço regional, que se construiu em torno das desigualdades inter e 

intrarregionais. Essa perspectiva de política pública remete aos antecedentes das estratégias de 

desenvolvimento que priorizaram a integração regional e a intercomunicação. Segundo Perico 

(2009), esses elementos propositivos eram destacáveis no final da primeira metade do século 

passado (Século XX). Quando se considerava a urgente necessidade de superar a 

fragmentação do território político tradicional; o isolamento, a inexistência de mercados 

regionais e a até então precária integração nacional. 

A abordagem territorial do MDA aponta para a leitura do território como referência 

para a construção de uma estratégia de apoio ao desenvolvimento rural, justificando-se a 

partir de quatro aspectos norteadores da concepção.  
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O primeiro diz respeito à compreensão de que o rural não se resume ao agrícola. Para 

além das atividades produtivas que correspondem ao setor econômico, o que define as áreas 

rurais enquanto tais são as suas características socioespaciais.  

O segundo se refere à problemática da escala de abrangência do fenômeno do 

planejamento. Fala da restrição que se limita ao espaço municipal nesse tocante, considerando 

também que, ao mesmo tempo, a escala estadual é excessivamente ampla, dificultando as 

ações e estratégias de mobilização e as iniciativas de resolução dos problemas.  

Em seguida toma-se como necessidade o movimento de descentralização das 

políticas públicas, com atribuição de competências e atribuições aos espaços locais, o qual 

tem ganhado relevo nas últimas décadas.  

Por fim, o território seria a unidade que melhor pode vir a gerar aspectos positivos 

para a ação do planejamento, pois reflete os laços de proximidade entre as pessoas, grupos 

sociais e instituições que vivem e produzem o próprio território. “Nessa assertiva é que 

residiria o trunfo crucial para o estabelecimento e iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento”, segundo o MDA (2005b, p. 08) 

Sob essas bases estariam estabelecidas as origens do enfoque territorial do 

desenvolvimento. Cabe agora considerar suas implicações como fundamento para a 

formulação das políticas e como interferem na prática do desenvolvimento do referido 

ministério. O que pretende ser a pauta do capítulo a seguir. 
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3. O TERRITÓRIO COMO IMPERATIVO DA PRÁTICA INTERVENCIONISTA DO 
MDA 

 

A leitura proposta aqui visa a se debruçar a respeito da relação território e 

desenvolvimento, em termos de fundamentação da intervenção de Estado, por intermédio do 

imperativo da política de DT. Entretanto, torna-se de significativa importância para esta 

incursão, um breve levantamento historiográfico acerca das origens geográficas do conceito 

de território até nos aproximar dos desdobramentos territoriais mais recentes.  

 

3.1 Território: das origens geográficas aos novos olhares conceituais 

 

Perpassando desde o pensamento clássico desta área do conhecimento, relacionada à 

geografia do Estado-nação até às temporalidades mais recentes, sob o jugo do capitalismo 

financeiro e suas nuances fluidas de territorialidades. Essa linha de tempo nos conduz, 

minimamente, ao intuito de sintetizar elementos constitutivos da dimensão política do 

território – lido como contradição, produção e reprodução das relações conflitivas em 

sociedade. 

Sendo assim, seguindo esta orientação de resgate espaço-temporal em relação ao 

território e o desenvolvimento, temos em Friedrich Ratzel o grande responsável pela divisão 

da geografia em três grandes campos de investigação – geografia política, biogeografia e 

antropogeografia. Dedicou-se à leitura espacial à geografia humana, buscando explicar como 

as influências das circunstâncias naturais contribuíam no desenvolvimento da sociedade. O 

resultado desses estudos foi a elaboração dos conceitos de território e de espaço vital. 

Recuperando o posicionamento de Ratzel, Moraes (1990: p.73-74), apresenta a 

Geografia Política, ligada à leitura do território e vinculada à natureza de sua relação com as 

fronteiras e o Estado. Porém, ressalta que 

  

[...] embora mesmo a ciência política tenha freqüentemente ignorado as relações 
de espaço e a posição geográfica, uma teoria de Estado que fizesse abstração do 
território não poderia, contudo ter qualquer fundamento seguro. [...] não se pode 
considerar mesmo o Estado mais simples sem o seu território, assim também a 
sociedade mais simples só pode ser concebida junto com o território que lhe 
pertence.  

 

A leitura da visão ratzeliana pode ser dita como descritiva e empirista. A concepção 

que a geografia tradicional, do início do século XX, tinha sobre o território privilegiava a 
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visão de um espaço com limites claros de fronteiras bem definidas, onde uma população 

estaria aí enraizada.  

O espaço era visto como um dado prévio, anterior à história. Não havia, portanto, a 

necessidade de explicação ou questionamentos. O território seria meramente um receptáculo 

dos conflitos sociais e não um produto social, dinâmico.  

Para o MDA (2005 a; 2005 b), possuem peso similar como fundamento teórico-

conceitual, os conceitos de território e de identidade.  

Nessa perspectiva, o território expressa a conjugação de um povo (vivo) e de uma 

terra (estática), ou, como Moraes (1990) destacou, o território seria configurado em 

determinada porção da superfície do globo, apropriado por um grupo humano. Esse território 

se convergiria em espaço vital, demonstrando a necessidade territorial de uma dada sociedade, 

com seus equipamentos tecnológicos, sua demografia e seus recursos disponíveis. Essa leitura 

propiciou com que o território constituísse uma expressão que justificava legal e moralmente, 

a defesa e a busca pela conquista de novos territórios. 

A partir da década de 1970, o conceito de território recebe acepções em torno do 

controle espacial ou simbólico de determinadas áreas. O conceito clássico de território 

relacionado ao nível nacional e limitado às fronteiras, com o estado foco unilateral, é deixado, 

em parte, de lado.  

A revalorização dos estudos sobre o território pode ser atribuída ao fim da Velha 

Ordem Mundial (guerra fria), bem como à saída do regime de acumulação fordista para o 

regime da acumulação flexível. Outro motivo seria a tendência de descentralização do estado, 

mediante as economias transnacionais.  

Nessa linha de análise interpretativa, propondo a renovação do conceito de território, 

o geógrafo suíço Claude Raffestin, na obra “Por uma Geografia do Poder” (1986) critica a 

unidimensionalidade que a geografia sempre atribuía ao território, quando da sua limitação à 

função do estado. Raffestin faz menção aos conflitos e divisões que ocorriam dentro dos 

estados-nação e que eram negligenciados pelos estudos pautados na noção de território 

nacional. 

O autor se fundamenta nas formulações de Foucault (1979), o qual analisa o poder 

para além da estrutura social apropriada por alguém em particular, mas como fenômeno social 

que está distribuído no espaço. É exercido em diversos níveis da cadeia social. Não se 

restringe apenas aos que fazem parte do estado. As micro-realidades também seriam cenário 

para a “microfísica do poder”. 
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Assim, se pode falar na ocorrência de múltiplos poderes. Os quais expressam 

diferentes formas de ocupação dos espaços regionais e locais. Desse modo, Raffestin aborda o 

território a partir da projeção do trabalho humano sobre determinado espaço físico. Para ele, o 

território seria definido enquanto espaço onde o trabalho é projetado, considerando desde a 

energia e a informação, e, pelos quais se verifica relações marcadas pelo poder.  

No entanto, vale salientar que o território apoia-se no espaço, mas não é o espaço. 

Ele (o território) constitui produção em si a partir do espaço. Esta produção é realizada por 

todas as relações que envolvem e que se inserem no campo do poder, construindo as 

materialidades sobre o espaço. Nesse momento, o autor enfatiza que se faz salutar a 

compreensão de que o espaço antecede o território. Recupera, portanto, a significância do 

espaço no seio da noção de totalidade. 

Durante o período que ficou conhecido como corrente clássica ou tradicional do 

pensamento geográfico, temos a definição de conceitos fundamentais para a construção 

geográfica da leitura sobre a relação sociedade-natureza, bem como nos vínculos e ações entre 

os grupos humanos entre si em sociedade. 

Conforme Corrêa (2000) o espaço, nesse sentido, seria o conceito-chave para a 

Ciência Geográfica. O autor trata a abordagem do conceito, realizando um passeio teórico-

metodológico sobre a produção do pensamento geográfico ao longo das escolas de geografia. 

Compreendendo que o espaço seria o conceito primordial para a leitura interpretativa da 

sociedade, e que o mesmo antecede as demais conceituações, apresenta as abordagens em 

torno dos conceitos a este relacionados.  

Território e paisagem encontraram campo fértil de análise na Geografia Alemã. 

Região e paisagem na Geografia Francesa (a região é sempre um recorte). Com forte 

embasamento no positivismo clássico das ciências naturais, ainda no Século XIX, surgem as 

conceituações de região natural e região geográfica, nas escolas alemã e francesa. Além disso, 

destaca o construto metodológico significativo da escola vidalina sobre o método regional. 

Desse modo, as formulações de Ratzel (escola alemã), passaram influenciar o 

pensamento e a prática geográfica, como em sua Geografia do Homem (Antropogeografia). O 

território era visto pela tradicional geografia política como um espaço que é apropriado por 

um grupo social. A identidade sociocultural desse grupo somente pode ser reconhecida se 

estiver ligada a um espaço concreto. Sem essa correlação não haveria possibilidade para 

existir raízes e identidade ao Estado.  
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Havia, portanto, um forte laço entre Estado e espaço, definindo o primeiro como um 

agente articulador da sociedade com o seu território, estabelecendo a partir daí uma unidade 

nacional-territorial. 

O espaço ganharia mais corpo em evidência somente a partir do movimento que 

ficou conhecido como “nova geografia”. Em meados do Século XX, sob a orientação 

epistemológica do neopositivismo ou positivismo lógico, a escola pragmática de geografia 

lança a noção de planície isotrópica e de representação matricial. O espaço passa a receber 

importância como referência ao planejamento do Estado e nas formulações de teoria das 

localizações e distribuição espacial das atividades produtivas e setores econômicos.     

Mais tarde, dentro do contexto sócio-histórico da Guerra Fria, durante as décadas de 

1970 e 1980 se inicia um processo de construção renovadora para a Ciência Geográfica. Tal 

movimento se argumenta a partir da crítica às concepções e práticas das escolas clássicas e da 

pragmática. Assume fundamento na Teoria Social Crítica. Passa a influenciar fortemente a 

produção geográfica em todo mundo, em especial, correntes como a Geografia Crítica 

Radical.  

Espaço e território tomam ares de renovação, segundo a visão que se pretende 

adentrar em relação à produção espacial da sociedade, a partir da leitura das contradições e 

desigualdades advindas das forças produtivas do capital. Nesse campo, a dimensão política do 

território recebe primazia salutar. 

 Em relação ao denominado political process, Claval (2005: p. 15) assinala que 

 

There are two ways to conceive the organization of political geography: to 
start from the observation of States or other forms of polities; to explore the 
political processes in order to discover how they are structuring space and 
building territories. In my opinion, the second solution is more rewarding. 

 

 Segundo a assertiva clavalina, frente ao desafio da problemática do processo político, 

há duas maneiras de conceber a organização da geografia política: uma que deve iniciar a 

partir da observação dos Estados enquanto corpo político-institucional, até outras formas de 

organizações políticas. Estas como forma de explorar os processos políticos, a fim de 

descobrir como eles são estruturantes no espaço e como engendram a composição de sua 

produção e reprodução social. 

 Estudos sobre a produção do espaço, como por exemplo, Santos (1996) em “A 

Natureza do Espaço”, em crítica à corrente clássica, define que a noção de crescimento se 
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traduz como matriz biológica para explicar a evolução da vida; o progresso seria resultado de 

um ideário ideológico positivista, enquanto o desenvolvimento, nos moldes como vem sendo 

pensado e aplicado, corresponderia às Teorias Econômicas para o avanço técnico.  

Outros trabalhos enfocaram a dinâmica dos processos sociais e sua relação na 

articulação de práticas espaciais também merecem menção. Reflexões acerca das contradições 

que compõem a sociedade capitalista se encontravam na ordem da vez. Sob a fundamentação 

epistêmica e metodológica do materialismo histórico e dialético, importantes trabalhos 

contribuíram na configuração desta perspectiva de investigação geográfica. 

Nesse mesmo período, surgia também outra abordagem acadêmico-científica que se 

portava contrária às correntes tradicionais anteriores. Contemporânea da geografia crítica, a 

denominada Geografia Humanista e Cultural fazia opção pelas filosofias do significado e o 

existencialismo, a partir de métodos como a fenomenologia e a hermenêutica, o conceito de 

espaço passa a receber aferição espaço vivido, na sua concepção relativa à vivência da região, 

como em Fremònt (1980). Além disso, lugar ganha relevo como conceito motriz e suas 

implicações ao espaço perfazem a contribuição de autores, como Tuan (1980). 

O território, nessa corrente, significaria a segurança (a materialidade da concretude) e 

a identidade (o universo da abstração). Mas, de acordo com Haesbaert (2002), também seria 

cenário da tensão e do conflito em torno de uma Geografia da Ação, repensando o dado 

cultural como elemento constitutivo do jogo intrínseco entre materialidade/idealismo.  

O espaço, no entanto, assumiria a expressão da dúvida e do desconhecimento, 

recebendo a conotação da dimensão do experiencial e do vivido, que, através do método da 

percepção, seriam registrados por intermédio do campo sensorial. Essas impressões sobre o 

vivido também podem ser vistas em incursões pelo território, nos itinerários e caminhos 

teórico-metodológicos de Bonnemaison (2002). 

O caráter matricial do espaço residiria nas formas que lhe são justificadas pelos 

processos sociais. O lar, por exemplo, vai além da casa como materialidade física, concebe 

ainda a dimensão do subjetivo - o colo materno como lar, em Tuan (1980): “espaço e lugar” - 

onde, na perspectiva da experiência, enquanto espaço significa movimento, lugar é, 

essencialmente pausa no movimento: encontro. Os conceitos geográficos não são exteriores 

ao homem; este é e faz parte dos próprios conceitos. Assim, lugar é uma categoria de 

análise/conceito de percepção da subjetividade. A paisagem na geografia clássica assumia 

papel de descrição dos elementos constitutivos da natureza. A biodiversidade macro, portanto, 

já foi descrita. Hoje, a micro realidade e suas nuances precisam ser analisadas. 
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Dentro do construto teórico-metodológico pelo qual passou e ainda passa a 

Geografia, o conceito de território teve presença considerável, desde os primórdios da 

sistematização desta referida área do conhecimento científico.  

Ainda na corrente clássica alemã, retomando Ratzel constrói-se as concepções de 

território e espaço vital. No contexto da consolidação do Estado alemão, durante a segunda 

metade do Século XIX, as teorizações ratzelianas serviram de base para orientar a necessidade 

de conquista de novos espaços para compor o território do Estado-nação alemão.  

Assim, se teve o início da herança política unilateral do Estado, a qual só irá 

encontrar renovação mais à frente, durante a diferenciação multilateral contemporânea, em 

tempos de globalização econômica. 

O Estado, de início, não possuía poder próprio. A sociedade é que construía os 

elementos constitutivos da sua estrutura de poder. Nesse tocante, o espaço, enquanto forma de 

apropriação de espaço vital para o desenvolvimento da sociedade, passava a receber uma 

conotação política: o território. O espaço político do Estado traduzia-se na leitura do território 

da nação. 

 

 

O território e sua dimensão política 

 

A discussão acerca do território, desde as acepções etimológicas do próprio termo, 

possui origem no latim territorium. Adjetivo que deriva da palavra territorialis. O significado 

traduz-se em “pedaço de terra apropriada”. A acepção lhe foi atribuída ainda antes do século 

XVIII e por volta dos anos 1920, os termos território e territorialidade são transferidos do 

domínio político-administrativo unilateral do Estado, para serem utilizados com sentido 

científico na etologia. A qualificação jurídico-política tradicional era posta um pouco de lado, 

para servir como referencial à análise do sistema de comportamento dos animais.  

Na etologia, o território passa a ser relacionado à demarcação e dominação de lugar. 

Representa a extensão e os limites de um dado domínio ecológico. A territorialidade, por sua 

vez, é definida como a ação de um organismo para tomar posse de seu território.  

Na Geografia, Milton Santos refere-se ao território, como sendo  

 

“(...) o chão da população, isto é, sua identidade, o fato e o sentimento de 
pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da 
residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele 
influi.” (SANTOS, 2000, p. 96). 
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Nessa abordagem a formação do território é compreendida a partir do espaço. É 

resultado da ação que é conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 

em qualquer nível. O ator, ao apropriar-se do espaço, de forma concreta ou abstrata, o 

territorializa.  

Outros autores, assim como o geógrafo norte-americano Robert David Sack Apud 

Galvão; França & Braga (2009), também buscam examinar o território a partir da perspectiva 

das motivações humanas. Segundo Sack, o território constituiria uma expressão de um espaço 

dominado por um grupo de pessoas. O domínio geraria uma ação de controle e influenciaria o 

comportamento de outros grupos, portanto, exerceria relações de poder entre indivíduos e 

entre territórios entre si. 

Atualmente, ao contrário, o território assume diferentes interpretações nas Ciências 

Humanas e Sociais. Há autores que privilegiam sua base materialista, com base na Teoria 

Social Crítica, para explicar a organização social, como em Santos (1978; 1979). Alguns 

buscam compreender a dinâmica idealista. Mas Haesbaert (2002), por outro lado, defende a 

busca pela superação da dicotomia materialismo x idealismo. Segundo o autor, o território 

envolveria, ao mesmo tempo, a dimensão espacial das ações concretas, fruto das relações 

sociais, e ainda as representações subjetivas sobre o espaço. As quais também moveriam as 

relações em sociedade.  

Desde as origens da abordagem territorial em geografia, o debate em torno do 

território circula vinculado ao Estado-Nação e a sua aplicação ao controle jurídico-político. 

Esta visão acabou por limitá-lo, contudo, serviu como suporte à organização do mundo de 

então, com base na conquista do espaço vital.  

Entretanto, conforme Hobsbawn (1995), o Século XX, comporia uma “Era de 

Extremos”. Trazendo consigo uma gama de transformações socioespaciais que vão demandar 

novas formas de conceber o território. Por exemplo, segundo Santos (1994, p.16), “hoje, o 

território possui novos recortes em função do seu novo funcionamento, sendo chamado de 

horizontalidades e verticalidades16
”. 

 

                                                 
16 Segundo Santos (1994, p.16), hoje, o território possui novos recortes em função do seu novo funcionamento, 
sendo chamados de horizontalidades e verticalidades. “As horizontalidades serão os domínios da contiguidade, 
daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial, enquanto as verticalidades seriam formadas 
por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais”. Ver SANTOS, Milton. O 

Retorno do Território. In: SANTOS, Milton et al.(Org.). Território, Globalização e Fragmentação. São Paulo: 
Hucitec, 1994, p.15-21.  
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O conjunto das mudanças advindas com o progresso técnico-científico, em especial 

nos setores de transportes e comunicações, contribui de forma substancial para tornar o 

território mais fluido e transnacionalizado. Ao mesmo tempo, mais difícil de delimitar. Os 

novos contornos dessa abertura interpretativa modificam as relações que ora regiam os 

territórios dos países, além de redefinir as relações internacionais.  

Os estudos que antes se centravam nas concepções de território sob a ótica da 

natureza política do Estado-nação, agora têm de encarar o desafio da renovação da leitura do 

território no cenário global. A tecnologia e a informação, nesse sentido, mudam a velocidade 

das ações humanas, através dos sistemas de objetos e sistemas de ações, Santos (1997). 

Logo, no sentido do avanço acelerado nos tempos globalizantes. As mudanças 

tornam o tempo instantâneo e o espaço simultâneo. Provocam uma verdadeira revolução 

científico-tecnológica e informacional, Santos (1994). A emergência e organização das redes 

técnicas imateriais contribuem para redefinição do território. Constroem outra natureza à 

concepção política sobre o território, isto é, o conjunto complexo das artificialidades sobre o 

espaço.  

Nesse olhar analítico o processo de construção do território é visto como 

simultaneamente construção/destruição/manutenção/transformação, conforme o pensamento 

de Oliveira (2005). E, de acordo com Badie (1995) não se pode mais restringir a concepção de 

território à dimensão jurídico-política. Esta noção tem sido destruída juntamente com as 

identidades culturais e o controle estatal sobre o espaço. Haveria então uma espécie de “onda” 

desterritorializante que vem esvaziando de sentido as fronteiras e, consequentemente, estaria 

enfraquecendo o Estado-nação. Na oportunidade, também o território e sua vinculação 

unilateral ao Estado estaria posta em xeque, isto é, o território que normalmente era vinculado 

ao Estado, como: pátria, bandeira, defesa de fronteiras, segurança frente a grupos terroristas e 

ao narcotráfico. Os governos no tempo e o Estado como gestor (nesse caso, não tão ativo, já 

que a globalização vem pondo em “xeque” essa atividade), acabam sendo desafiados a 

questionar seu papel perante as novas configurações que o território assume na atualidade, 

Braga (2005).  

Não obstante, o território continua estabelecendo relação com o Estado. Mas não 

deve ser compreendido numa visão reducionista. O vínculo que outrora era praticamente 

exclusivo, e que denunciava as ações entre o território e o poder político, agora se rompeu 

consideravelmente. O caminho de análise interpretativa deve ir além. Encarando a tênue 

delimitação das espacialidades e territorialidades fluidas dos tempos do capitalismo 
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financeiro. Das redes técnico-científicas e informacionais. O reino das imaterialidades no 

comando da vida concreta e na reprodução das relações sociais. 

O cenário global traz consigo um espaço diverso e dinâmico. Novas instituições 

internacionais e transnacionais vêm, demasiadamente, relativizando o papel dos Estados 

modernos. Ao passo que muitas contingentes populacionais lutam por soberania, mas não 

possuem território como chão (território-nação). Como nos aponta Appadurai (1997) no 

estudo sobre povos expatriados, territórios e territorialidades em seu ensaio sobre Soberania 

sem territorialidade - notas para uma geografia pós-nacional, considerando os grandes fluxos 

migratórios em escala mundial entre o final do Século XX e início do Século XXI. 

Os governos nacionais estão, cada vez mais, atados por um sistema de relações 

internacionais de ordem multiescalar – local, nacional, regional e global – e mal conseguem 

monitorá-lo. Muito menos permanecer no comando. Os organismos internacionais e as 

empresas multi e transnacionais, localizadas em cidades globais, passam a exercer o comando 

dos territórios fluidos, muito mais que os governos dos estados-nação, Dowbor (1998). 

O espaço-tempo da globalização preconiza a redefinição do próprio papel do Estado, 

que, ao encarar o desafio dessa reconstrução, encontra no território caminhos para a se 

redefinir perante a crise.  Vive-se um período de crise dos estados nacionais, como sugere 

Corsi (1999). O território, nesse cenário, acaba por possibilitar à Ciência Geográfica caminhos 

possíveis para a renovação de suas compreensões, a partir da aceleração contemporânea 

(tempo-mundo e espaço-mundo voláteis), Santos (1993). 

A percepção destas leituras interpretativas sobre a realidade contemporânea, bem 

como os enlaces que se nos revelam, serve como uma espécie de pano de fundo para lançar 

uma investigação sobre a temática do desenvolvimento. Posto que este, sendo entendido 

enquanto processo dinâmico, deve estar atento à gama de transformações socioespaciais pelo 

qual a sociedade mundial vem passando.  

As interferências e reflexos desta realidade acabam por condicionar elementos 

constitutivos da (re) produção da vida humana em todas as escalas (local, regional, nacional 

e/ou mundial). Nesse tocante, o desenvolvimento, como processo inerente ao debate da 

produção do espaço geográfico, sofre influência direta ou indireta de diversas fontes. 

O mundo, como já dito anteriormente, se encontra envolto em plena ebulição de 

transformações de diferente ordem, dimensões e escalas. O tempo e o espaço, enquanto 

categorias que auxiliam na leitura do real, necessitam, portanto, de redefinições conceituais. 

Em tempos instantâneos, engendrando processos sociais e práticas espaciais simultâneas, 
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precisa-se discutir para onde vão as noções de tempo e temporalidade. E mais, quais as suas 

implicações para a ordem do dia: o conteúdo relacional entre o desenvolvimento e o território. 

A revolução científico-tecnológica e a emergência das redes de informação e 

comunicação modernas, no entender de Dias (2000) é que vai garantir a configuração espacial 

e o caráter de dinamicidade, dado aos territórios da ação das empresas, instituições e da 

intervenção planejada do Estado. É com o advento das denominadas redes imateriais que se 

pode compreender a articulação das forças produtivas e a forma como desempenham a 

produção no território e a (des) construção e a (re) construção de territorialidades, 

consideradas no bojo da múltipla escalaridade do capitalismo financeiro e especulativo da 

atualidade.      

Essa assertiva nos permite aproximar das formulações de Dowbor (1998) que, em “A 

Reprodução Social” realiza estudos sobre a influência e poder da articulação institucional das 

grandes cidades globais no cenário mundial. Verifica que as mesmas respondem por 

intermédio ou até mesmo assumem o papel do próprio Estado. Haja vista que acabam por 

configurarem-se como sede das grandes corporações internacionais, empresas multi e/ou 

transnacionais.  

O conjunto destas atividades traduz-se no caráter de sua fluidez no território, ou 

melhor, sua fluidificação em múltiplas ações territorializadas em centros de poder 

significativo na reprodução ampliada do capital, como afirma Moreira (2007), no artigo “As 

Categorias Espaciais da Construção Geográfica das Sociedades”.    

Essa característica da fluidez somente torna-se possível, no atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade capitalista global, a partir do incremento cada vez mais 

recrudescente do avanço tecnológico. A este momento crucial da contemporaneidade associa-

se a discussão em torno da globalização e a crise dos estados nacionais frente ao poderio da 

ação das corporações capitalistas e a ideia de perda da soberania nacional, assim como 

apontam Dowbor (2001) e Corsi (2001). 

No contexto das reformas neoliberais que marcaram as décadas de 1980 e 1990, se 

verifica um intenso processo de desregulação das economias nacionais. Com isso, há uma 

“retirada” do Estado de funções diretas na economia. Para a agricultura, este processo se 

caracteriza pelo enfraquecimento das instituições de apoio à atividade agrícola, bem como à 

deficiência do fomento de todo meio rural.  

Outra implicação que encontra respaldo na conjuntura das mudanças mundiais diz 

respeito às estruturas institucionais. O reordenamento das competências e responsabilidades 

públicas, dos setores estatais, além do próprio comportamento individual e a postura ético-
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profissional daqueles que se encontram envolvidos nas esferas deliberativas e executivas do 

Estado. 

No complexo mundo dos negócios empresariais modernos, esse processo é 

conhecido como reengenharia, ou reestruturação das forças produtivas, para melhor gerir as 

atividades relacionadas à produção, circulação, distribuição e consumo, na busca de garantir 

maior agilidade, produtividade e rentabilidade, seguindo a rota da lógica de acumulação 

flexível do capital.  

As escalas territoriais consideradas em seus respectivos complexos locais-regionais 

assumem características preponderantes para configurar os elementos históricos, responsáveis 

pelas coexistências territoriais (sincrônicas e/ou diacrônicas).  

Hoje, despontam novos níveis de atuação territoriais. Os mesmos adquirem ou 

recebem a dinâmica do processo de direção dupla (do local ao global e vice-versa). A direção 

do local passa pelos níveis regionais, mas, não necessariamente respeitam os limites político-

administrativos. Pode haver uma ligação direta entre o local e o global, sem que haja a 

interferência de espaços regionais ou nacionais. A noção de rede urbana, nesse perfil 

relativizado também se renova. 

O que se tem verificado é uma tentativa de os gestores buscarem melhorias na 

gestão. Pois a mesma ainda está distante de atender às profundas mudanças políticas 

implícitas nas forças mencionadas acima. É bom lembrar que não se trata de uma 

transformação substancial nas estruturas políticas e na distribuição do poder.  

Aliás, esta é uma assertiva que se verifica com facilidade, quando da observação da 

prática das ações de desenvolvimento. O discurso apregoa a abertura à participação, controle 

social coletivo e representação comunitária. Mas, o desafio de superação do ranço 

institucional - alijado pela má vontade política e o despreparo, por parte dos técnicos, no trato 

de metodologias de caráter popular e participativo - responde por boa parte dos entraves 

relativos à aplicação das ações estratégicas de desenvolvimento rural. 

A redefinição dos centros de tomada de decisões, em meio aos processos do 

desenvolvimento rural, é outra questão que assume peso crucial. O modelo que defende a 

desconcentração da gestão, a reengenharia institucional, a recomposição da lógica 

administrativa e da estrutura de planejamento, deveria acompanhar-se do processo político de 

descentralização e redefinição de competências, responsabilidades e estratégias de manejo 

fiscal, Dallabrida & Fernández (2008). 

A abordagem territorial requisita uma nova postura do Estado, no trato das questões 

relativas às grandes mudanças necessárias à transformação da estrutura institucional dura. 
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Faz-se primordial uma verdadeira “revolução” nas estruturas políticas do Estado. Cabe, 

portanto, um reordenamento, que implicaria numa redefinição das funções, papéis, 

competências, responsabilidades de cada ator constitutivo do processo de desenvolvimento. 

Considerando para tanto as diferentes esferas de poder público (municipal, estadual e federal).  

Seria o alicerçar de novas institucionalidades. 

Essa assertiva corrobora com as colocações de Perico (2009), pois  

 
[...] parte-se do princípio da autonomia nos diferentes níveis da escala 
territorial – estados, municípios e nação – nas áreas onde suas competências 
alcançam maior eficiência em termos da capacidade de diagnóstico, 
planejamento, gestão e controle social, conforme o princípio que visualiza a 
solução mais próxima possível do problema. É uma lógica política que 
implica tomar decisões ali, onde os atores reais do desenvolvimento 
encontram seus espaços reais e eficientes, além de condições políticas para 
decidir sobre a natureza das ações a serem empreendidas – tendo em vista 
enfrentar os desafios demandados pelo desenvolvimento (PERICO, 2009: 
39). 

 

Ao território, caberia também, enfim, a responsabilidade de (re) pensar a 

reconstrução do próprio Estado. Ora, se o território está, atualmente, respondendo por novas 

dinâmicas de ordem mundial. Se estas mudanças estão interferindo na própria composição do 

que se chama de território, então, o Estado, ao eleger a perspectiva territorial para o 

desenvolvimento, deve encarar também a condição de sua própria redefinição.  

O desafio de (re) pensar o território enquanto enfoque do desenvolvimento não é 

tarefa fácil. Envolve consigo o âmago da discussão em torno da essência do que vêm a ser 

estes dois conceitos propriamente ditos (território e desenvolvimento). Suas acepções 

primárias e usos teórico-conceituais, como aporte à definição do arcabouço metodológico, ou 

como instrumento de aplicação à prática intervencionista, no caso, a política de DT do MDA. 

Desse modo, o território, analisado sob a perspectiva do desenvolvimento, se 

configuraria como algo novo, considerando o histórico de planejamento do Estado brasileiro?  

A resposta para essa indagação não é simples. Contudo, propicia instigante percurso 

desafiador na compreensão da política nacional de desenvolvimento contemporâneo. 

O território, enquanto espaço socialmente organizado, configura-se no ambiente 

político institucional onde se mobilizam os atores regionais em prol dos projetos. Os quais 

encerram conflitos de interesses, em torno do desenvolvimento, segundo assinalam Rocha, 

Schefler & Couto (2004). 

Em tempos de globalização econômica, e crise do Estado-nação, que reflete a perda 

da soberania nacional e o surgimento de instâncias de poder com abrangência e escalas multi 
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e transnacionais, impõe ao Estado mudanças de perspectiva de atuação. O que inicialmente 

respondia pelo bem-estar social coletiva da população, por intermédio das ações de 

desenvolvimento, agora se deflagra com a necessidade de se impor, ou ao menos, estabelecer 

delimitações de regulamentação diante dos ditames do capital global. 

Todavia, requisitos básicos ao processo de qualificação do desenvolvimento também 

são postos em questão, como a participação da sociedade. Tido como instrumento básico de 

decisão e controle social. A administração pública, nesse sentido, deve encarar o desafio da 

busca pelas ações dentro de princípios democráticos. Para tanto, Dallabrida & Fernández 

(2008) afirmam que o investimento na criação de estruturas que renovem a postura técnico-

profissional na estrutura de seus órgãos públicos, deve ter a marca da transparência. As 

instâncias de participação popular como os conselhos, câmaras e orçamentos podem funcionar 

como elementos balizadores do planejamento territorial. 

Na análise de Sepúlveda (2003) Apud Rocha; Schefler & Couto (2004) o território 

surge como foco do desenvolvimento rural sustentável. O enfoque partiria então de um 

conjunto de aspectos diagnosticáveis sobre o território, sendo caracterizados da seguinte 

forma: a) as características da economia rural da região; b) a heterogeneidade espacial e 

socioeconômica do setor rural; c) a diversidade institucional e política dos espaços locais; d) a 

variedade de oportunidades e possibilidades regionais; e) as diferenças ecológicas entre as 

unidades territoriais; f) as interligações entre essas unidades e o restante da economia. 

Segundo Sepúlveda deriva dessa compreensão, a formulação de políticas que garantam o 

desenvolvimento e corrijam as desigualdades rurais. Além da coesão social, o 

desenvolvimento rural prescinde da coesão territorial, as quais são destacadas também na 

análise de Rocha; Schefler & Couto (2004). 

Enfim, uma estratégia pensada para o planejamento em torno do desenvolvimento 

territorial, na visão dos autores, deveria estar calcada num processo de implantação e 

consolidação de metodologias. As quais são subdivididas em duas grandes vertentes da ação 

do Estado: 1) criação e fomento de instâncias que estimulem a participação para o apoio à 

auto-organização, formação dos fóruns e planejamento dos territórios; e 2) formulação e 

aplicação de cursos e espaços de qualificação para os atores territoriais, desenvolvendo as 

capacidades territoriais e a articulação interinstitucional de políticas públicas. 

O território, de acordo com MDA (2005 a; 2005 b) deve ser compreendido como 

construção histórica, incorporando as dimensões ambiental, econômica, social, institucional e 

política. É expressão da identidade de um povo. Possui uma abrangência que dá conta de 
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valores, significados, visões compartilhadas, códigos, ícones, tradições e, é claro o folclore, 

como elemento constitutivo da cultura dos grupos humanos. 

Todavia, não aparece de forma clara o termo “espacial”, como dimensão constitutiva 

do marco referencial do referido ministério. O que pode configurar um primeiro problema de 

ordem teórico-conceitual. Pois os fundamentos que embasam a formulação das concepções da 

política territorial - para as quais o conceito de território deve responder como pressuposto 

principal de sustentação - não encontra, portanto, referência quanto à sua base de origem 

conceitual: a dimensão espacial do desenvolvimento.  

Outros elementos também constituem forças motrizes ao desenvolvimento. São as 

estruturas econômicas, as redes sociais e as instituições. Estas refletem, delineiam e/ou 

caracterizam o território. Os sistemas produtivos podem ser caracterizados, servindo de base 

para a leitura de determinado território. Por exemplo, na observação das condições quanto ao 

aporte de recursos, acesso aos mercados, nível educacional da população, grau de qualificação 

técnica da força de trabalho e nível tecnológico. 

Dentro de uma visão de totalidade, a cultura, aqui compreendida como o conjunto de 

atos, comportamentos, desejos e aspirações que fazem movimentar a sociedade em torno das 

ações humanas, envolve a complexidade que compõe o espaço, tornado território através da 

intervenção humana de forma organizada.  

O dado cultural pressupõe uma dimensão preponderante na determinação do tipo de 

desenvolvimento de cada território. É ela que também condiciona ou orienta os processos de 

desenvolvimento. Para alguns, chega a determinar os mecanismos da organização social, bem 

como os incentivos para inserção política. Fornece ainda as motivações e as possíveis 

explicações para que as condições subjetivas do desenvolvimento convertam-se em 

fundamentos de uma determinada estratégia política. 

 

 
3.2 Bases constitutivas do desenvolvimento regional como premissas ao DT 
 

 
A realização de uma pesquisa que pretende se debruçar no desafiante percurso 

investigativo em torno do temário do desenvolvimento deve considerar, para efeito deste 

exercício, o levantamento das políticas de desenvolvimento rural aplicadas no Brasil recente. 

A inserção da economia brasileira na divisão internacional do trabalho é definida, 

desde a colonização da América, pela empreitada comercial marítima da Europa. No século 

XIX, mesmo conquistando sua independência política, o Brasil não rompeu os laços de 
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subordinação estrutural aos polos hegemônicos do capitalismo internacional. Portanto, desde 

o início de sua história como colônia o País se encontra diante da problemática da 

emancipação, que perdura até os dias atuais e tem alimentado um rico debate, no qual 

podemos vislumbrar pelo menos três grandes correntes de pensamento, segundo Martins 

(1999), em sua síntese geral sobre os ciclos econômicos brasileiros. 

A primeira delas identifica a solução dos problemas econômicos do país na sua 

incorporação ao mercado internacional de forma passiva, isto é, sem acirrar as contradições 

com o sistema financeiro arquitetado pelos países hegemônicos, aceitando pacificamente as 

regras do jogo ditadas por eles. Trata-se da abertura para o capital externo, em nome da 

integração com o mercado mundial e da aceitação da livre concorrência. 

A Segunda corrente defende a possibilidade de o País ainda vir a ser um centro 

autônomo dentro do capitalismo, conseguindo sua emancipação econômica, com um controle 

próprio da lógica do capital. O desenvolvimento econômico poderia ser alcançado. Desde que 

certas políticas econômicas garantissem nossa soberania, por meio de protecionismo e de uma 

participação agressiva do Estado na economia - como catalizador e financiador do processo de 

industrialização, ou ainda como produtor direto de serviços públicos, ou de bens 

intermediários como aço, petróleo e produtos químicos. 

A terceira posição defende a superação da dependência econômica brasileira pelo 

rompimento como o modo de produção capitalista. Não existiria possibilidade de 

emancipação de fato perante as forças políticas e econômicas do capital. Mas apenas para 

além de sua tutela. Romper com a subordinação e com o subdesenvolvimento, segundo essa 

corrente de pensamento, seria romper com o próprio capitalismo. Residiria nesta atitude 

político-ideológica a chave para a quebra de dependência. 

O problema do desenvolvimento impõe delimitações de ordem teórica, que embasam 

as concepções e práticas recentes. No intuito de possibilitar uma aproximação elucidativa da 

relação território e desenvolvimento rural, busca-se realizar, num primeiro momento, um 

breve levantamento sobre as políticas de desenvolvimento rural no Brasil contemporâneo.  

Como forma de buscar elementos constitutivos que possibilitem uma leitura mais 

qualitativa sobre o processo de desenvolvimento territorial brasileiro, torna-se necessário 

apresentar, de maneira sucinta, um resgate das principais políticas de desenvolvimento rural 

empregadas no Brasil recente.  

Desse modo, a delimitação do levantamento considera como referenciais a criação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), do Banco do Nordeste do 
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Brasil (BNB), por exemplo. Dando destaque ao Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e as 

ações do Departamento Nacional de Obras Contra as secas (DNOCS), bem como os 

incentivos fiscais na ditadura militar para a modernização do campo. Tal definição se justifica 

pelo fato de que o conjunto destas instituições acaba por possibilitar uma visão geral sobre a 

importância histórica destas instituições na política de desenvolvimento rural brasileira. 

O trabalho pretende, de forma sucinta, e sem a pretensão de esgotar o assunto, 

resgatar elementos sócio-históricos que, minimamente, contribuam para a tentativa de visão-

síntese das políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil, resguardando suas 

especificidades. 

Assim, definem-se como recorte temporal principal para a leitura interpretativa do 

desenvolvimento rural neste trabalho, meados da década de 1990. Por se tratar do período 

onde se implementa a atual política de acesso a crédito do Estado brasileiro, através do 

PRONAF, bem como na sequência histórica, já nos anos 2000, a implantação do PRONAT.  

Contudo, torna-se salutar empreender leituras auxiliares sobre elementos da política 

territorial rural brasileira, que possuem raízes históricas em décadas posteriores. Como os 

modelos modernizantes relativos aos tempos da política de substituição de importações, nas 

décadas de 1950 a 1970, onde se efetuaram proposições de caráter regional. A óptica era dada 

pela delimitação de centros urbanos regionais, tendo a segregação de territórios secundários, 

tendo na ascendente burguesia urbano-industrial sua força motriz. 

Nesse sentido, o que é desenvolvimento rural? 

Para Kajeyama (2004), o estudo teórico das forças que estão por trás do 

desenvolvimento nas áreas rurais carece de uma disciplina específica, por isso é necessário 

recorrer a outras disciplinas que tratam do “desenvolvimento econômico em regiões rurais”, 

como a economia regional e o campo multidisciplinar dos estudos rurais (economia rural, 

sociologia rural, geografia rural, demografia, etc.).  

Porém, o desenvolvimento dos espaços rurais não pode ser explicado de modo 

significativo em termos se levado em consideração por apenas um viés teórico dentre os 

diversos campos de estudo. No campo dos estudos rurais, por exemplo, três enfoques podem 

ser identificados: 

 

[..] o do desenvolvimento exógeno, o enfoque do desenvolvimento endógeno 
e uma combinação dos dois. No primeiro enfoque, o desenvolvimento rural é 
imposto por forças externas e implantado em certas regiões. Exemplo 
emblemático é o das políticas de modernização da agricultura como forma 
de estimular o desenvolvimento rural. O enfoque do desenvolvimento 
endógeno centra-se no desenvolvimento local, gerado por impulsos locais e 



104 
 

baseado predominantemente em recursos locais, em que os atores e as 
instituições desempenham papel crucial; o caso típico é o dos modelos dos 
distritos industriais. Finalmente, o desenvolvimento rural pode ser visto 
como uma combinação de forças internas e externas à região, em que os 
atores das regiões rurais estão envolvidos simultaneamente em um complexo 
de redes locais e redes externas que podem variar significativamente entre 
regiões (KAJEYAMA, 2004: p.05). 

 

A partir de então, se intensificaram modelos de desenvolvimento regional. O espaço 

rural passou a ser cenário para aplicação de diferentes programas de cunho 

desenvolvimentista, como o Desenvolvimento Rural Integrado (DRI) da década de 1960. Os 

espaços que antes eram isolados passavam a integrar o mercado, por intermédio do 

fornecimento de matérias-primas e mão de obra barata. Tudo em nome do desenvolvimento 

das forças produtivas da indústria crescente e em franca descentralização.  

Outra aposta se circunscreve na abordagem do viés do desenvolvimento endógeno. O 

qual se incrementa entre as décadas de 1980 e 1990, e impulsiona consideravelmente o pensar 

sobre as políticas nos anos 2000. Em contraponto à ideia dos modelos centrados em polos de 

desenvolvimento, os quais foram fortemente utilizados como estratégia para a integração 

nacional, na maior parte dos países da América Latina, inclusive no Brasil. O 

desenvolvimento endógeno, por sua vez, pauta-se no reconhecimento das potencialidades 

internas nos espaços locais. Essa perspectiva abriria caminho para a proposição territorial, 

posteriormente.  

No Brasil, a opção por políticas de incentivo fiscal para a instalação de atividades 

produtivas modernas é uma marca expressiva em sua história econômica recente. Por 

exemplo, no nordeste brasileiro, a partir das décadas de 1960/1970. 

Dentro de uma visão síntese do breve indicativo histórico sobre as perspectivas de 

desenvolvimento rural brasileiras, poder-se-ia classificá-las, espaço-temporalmente nos 

seguintes recortes periódicos: 

 1960/1970: a perspectiva da economia agrícola, no contexto da revolução verde e 

modernização da agricultura. A geografia econômica agrícola e a questão da reforma 

agrária - reivindicando seu status de caráter político; a criação do Estatuto da Terra e 

do Estatuto do Trabalhador Rural); o surgimento dos Complexos Agroindustriais 

(CAI’s); 
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 1985: prenúncios de uma nova sociedade? A partir da “campanha diretas já”, o 

movimento de redemocratização do País pós-ditadura militar, acaba contribuindo para 

a formulação do I PNRA; 

 

 1990: o paradigma do desenvolvimento rural assume seu patamar maior de alusão às 

estratégias desenvolvimentistas: apoio às atividades modernas na agricultura e 

pauperização das condições sociais de reprodução da unidade de trabalho familiar; 

 

 Anos 2000: surge o enfoque do desenvolvimento territorial rural sustentável. Dentro 

do contexto da necessidade de rever os rumos do processo de desenvolvimento da 

sociedade capitalista global. 

 

Na busca pela compreensão acerca de uma visão geral sobre as políticas de 

desenvolvimento rural, torna-se importante destacar o levantamento panorâmico em torno das 

políticas de desenvolvimento regional, podendo-se considerar o caso do Nordeste brasileiro, 

dando ênfase à visão de alguns autores brasileiros sobre o temário do desenvolvimento. Essa 

alusão é importante por estarmos a nos debruçar sobre a política de DT no Brasil 

contemporâneo, como foco no Estado do Ceará, portanto, o Nordeste acaba contribuindo para 

esta busca sinalizando a experiência do planejamento regional para o desenvolvimento. 

 No entanto, o Nordeste deve ser aqui compreendido apenas como uma discussão que 

suscita a problemática do planejamento regional. Enfim, uma forma de pensar o 

desenvolvimento e o espaço regional, abordando-o como aporte histórico. Até chegarmos ao 

ideário de desenvolvimento atual, que possui foco na abordagem territorial. 

De início vale destacar algumas obras que se debruçam sobre a temática, por 

proporcionarem leituras acerca do temário do desenvolvimento com foco na dinâmica 

regional, tais como: A Terra e o Homem no Nordeste (1963); O Nordeste e a questão regional 

(1988) ambas de autoria de Manuel Correia de Andrade, que compõem marco referencial 

obrigatório nos estudos sobre a questão nordeste. Na primeira, o estudo centre foco na região 

nordeste e sua interface com o todo nacional. Na obra seguinte, o autor possibilita uma 

contribuição significativa para a compreensão da problemática agrária na região.  

Tendo sua primeira edição em 1963, A Terra e o Homem no Nordeste, que em 2005 

ganha uma versão atualizada e se configura como importante referencial nos estudos do tema. 

A contribuição de Andrade, sobretudo, se torna fundamental a partir do capítulo intitulado 
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Nordeste: região de contrastes, onde há uma desmistificação do espaço nordestino como 

homogêneo.  

O Nordeste seria um rico e denso construto social que, composto por paisagens 

naturais e humanizadas diferenciadas, configura-se na dinâmica de suas interações e 

possibilita ao pesquisador o aparato necessário para pensar o desenvolvimento regional, a 

partir destes aspectos. Haveria, portanto, uma caracterização que revela heterogeneidade, 

diversidade e diferença. Considerando seus diferentes aspectos constitutivos, como o físico-

natural, o socioeconômico e o sociocultural.  

Confirmando a assertiva acima, Oliveira (1981) em sua Elegia para uma nova 

re(li)gião, traz “um canto de tema triste” para a sua análise sobre o desenvolvimento do 

nordeste brasileiro, por intermédio das observações sobre a atuação da SUDENE e do 

DNOCS. Percebe-se uma aproximação entre as ideias de Andrade (1963) e Oliveira (1981), 

quando o segundo atribui à conceituação de que a região se formaria dentro de uma visão de 

heterogeneidades intrarregional. Haveria então a composição de diferentes nordestes.  

Não haveria, portanto, uma única forma de conceber e pensar o nordeste, nem 

tampouco deveria ser unilateral a construção do planejamento sobre a região. Todavia, ao 

discutir o desenvolvimento da região sob o viés da economia política, Oliveira (1981: 103) 

ressalta a captura da ação do Estado e do planejamento de suas ações estratégicas pelas 

classes hegemônicas de poder. “[...] falar de Estado era falar em oligarquia e vice-versa”. No 

nordeste como um todo, em especial nas macrorregiões semiáridas, o Estado funciona como 

representante dos interesses do capital. A SUDENE nesse bojo personificaria a figura do 

Estado capitalista. 

Não apenas a SUDENE, mas também o DNOCS teria a margem de suas ações 

determinadas pela manobra política dos coronéis do sertão algodoeiro-pecuarista. Na mesma 

direção caminhava o IAA, o qual se encontrava, desde sua criação sob os ditames dos barões 

do açúcar da Zona da Mata, no litoral do Nordeste Oriental.  

O Estado do Ceará, nesse contexto, que possui mais de 90% de seu território 

localizado em áreas do Polígono das Secas, seria classificado por Oliveira (1981) como “o 

mais encarniçadamente oligárquico” da região, o que servia de impedimento à execução das 

ações de desenvolvimento com vistas ao alcance de todos.  

O Poder dos Donos, uma obra que Bursztyn (1984) nos oportuniza uma leitura sobre 

a atuação da SUDENE, DNOCS e IAA, no contexto das políticas públicas para o nordeste 

brasileiro a partir do Polonordeste e do sistema institucional de crédito. O Estado, cooptado 

pela prática coronelista, faria do planejamento uma ferramenta a serviço do clientelismo. 
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O Estado, nesse contexto, possuiria uma abordagem inicial com um autoritarismo por 

omissão do setor público, passando a exercer o autoritarismo ativo através da intervenção das 

instituições estatais. Essas características são o retrato da correlação entre o Estado e o poder 

local (classes hegemônicas do lugar). 

Haveria tido uma intensificação do autoritarismo ativo ou planificador através do 

programa Polonordeste, gerando um caráter fundamentalmente desigual ao planejamento. O 

Proterra da década de 1960, anterior ao Polonordeste, visava o acesso a crédito para compra 

da terra. Os moradores poderiam obter a “carta de anuência” do proprietário para tal fim, mas, 

isso acabava contribuindo para o aumento da concentração da terra, pois o morador não tinha 

como conseguir saldar a dívida ao final do tempo de financiamento creditício. 

Nessa correlação é exercido o domínio sobre o espaço por intermédio da estratégia 

do paternalismo/clientelismo. Os quais encontram na fidelidade e na obediência, as marcas 

para manter a ordem de subordinação da população, ao nível local. A microfísica do poder 

foucaultiana é perceptível na fidelidade política e amparo econômico. Ambos como garantia 

do mecanismo de imposição autoritária. 

Nesse período, o sistema institucional de crédito é condicionado a serviço das 

exigências advindas com o pacote tecnológico para a agricultura moderna. Na visão de 

Bursztyn (op. cit.), desenvolve estratégias variadas e reproduzem condições de autoritarismo e 

subalternidade, como: bovinização maciça; cooperativismo e controle social na relação patrão 

e trabalhador rural, com a manutenção das desigualdades socioeconômicas; as cooperativas 

reproduzem o mesmo modelo do Estado: clientelismo e troca de favores; a denominada 

“indústria da seca” proporciona a seletividade espacial a privilegiados beneficiários, através 

das grandes obras de combate à seca; os projetos que visam a pecuária e o algodão, também 

são direcionados ao grande latifúndio monocultor, em detrimento da policultura da pequena 

produção camponesa; os perímetros irrigados se traduzem em cenários da desigualdade do 

desenvolvimento.  

Nesse momento, ao tratar da seletividade espacial perante as ações do Estado, 

corrobora-se com as reflexões de Andrade (1987), quando centra esforços na análise dos 

polos de desenvolvimento no nordeste. O que se traduz na polarização no/do espaço regional, 

sob a égide da atuação econômica dos setores produtivos regionais, criando o que ficaria 

conhecido posteriormente como os “arquipélagos de prosperidade” - tão bem referidos nos 

escritos de Tânia Bacelar de Araújo. 
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Andrade apresenta, de forma crítica, a Teoria dos Polos de Desenvolvimento, 

formulada pelo professor François Perroux originalmente em 1955, e indica a possibilidade de 

sua aplicação ao espaço brasileiro. Destina capítulos a análise de teorias econômicas 

espaciais, com a conceituação de espaço, de região e de polo. Faz ainda uma análise 

panorâmica da evolução econômica e social do Brasil, considerando seus ciclos econômicos. 

Araújo (1997), através do artigo “Nordeste: herança de diferenciação; futuro de 

fragmentação” considera as áreas de acúmulo de investimentos como fruto daquelas políticas 

públicas de incentivo fiscal dos anos 1990, os quais deflagram os arquipélagos de 

prosperidade em detrimento às atividades tradicionais, sob obsolescência em diversas áreas.  

O Nordeste, na visão de Araújo (op. cit.), possuiria uma dupla caracterização, não 

mutuamente excludente, que são a composição do passado de diferença e a perspectiva de um 

futuro de fragmentação. O passado pleno em contradições e contrastes de ordem política e 

econômica. Um futuro denso em desequilíbrios inter-regionais.  

Ambas as visões são tornadas ainda mais acirradas com a “guerra fiscal” entre os 

estados da região, em torno de adquirir investimentos e garantir a infraestrutura necessária 

para o funcionamento das empresas em suas respectivas unidades federativas. O Estado do 

Ceará, nesse contexto, responde aos ditames do capital de forma salutar, em especial desde 

meados dos anos 1990, por intermédio da política de incentivos fiscais. 

 

 

A política nacional de desenvolvimento regional e a interface territorial 

 

A PNDR consiste numa política de Estado que tem por objetivo a condensação dos 

esforços para atuar no enfoque temático regional. Entretanto, os referenciais utilizados pelo 

MDA assinalam que a PNDR é mais qualificada para abrigar o discurso do território, como 

estratégia de planejamento do Estado. Todavia, vale salientar que a mesma é, por delegação 

de poderes, atribuída diretamente ao Ministério de Integração Nacional (MI). De onde deve 

partir a orientação geral para embasar a formulação de quaisquer políticas sob a dimensão do 

desenvolvimento no território nacional.  

De acordo com a PNDR (2003), há profundas desigualdades nos níveis de vida da 

população e entre as unidades territoriais ou regionais em todo o País. A partir dessa 

referência, outra vez é possível perceber que um documento referencial aborda o tema 

“territorial” como equivalente ao “regional”.  
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O foco da política se dirige às profundas desigualdades nos níveis de vida da 

população brasileira. Sob esse ponto de vista, o documento deixa a dubiedade de que a ação 

pública deve se orientar para a região como se fosse território. A atenção deve ser voltada 

para as regiões ou territórios identificados com caráter de pobreza.  

A percepção de que o problema do desenvolvimento se inscreve na identificação da 

pobreza, como um problema regional, sustenta a interpretação de que lidar com a região 

significa assumir a perspectiva de lidar com pobreza, marginalização e abandono. A região, 

no entender do Plano, deve se configurar como espaço onde se deflagram problemas em 

termos de índice de pobreza. 

Essa orientação, em linhas gerais, configura dois problemas ao desenvolvimento. Um 

de ordem de acepção, e o outro instrumental. 1) a unidade territorial é tida como equivalente a 

unidade regional; 2) a abordagem regional como sinônima de redução ou combate à pobreza. 

Assim, a PNDR focaliza a pobreza considerando-a como índice para a identificação 

da vertente espacial, na medida em que privilegia “as regiões ainda não ou ineficientemente 

incorporadas pela dinâmica capitalista”, (PNDR, p. 13). Essa perspectiva evidencia que a 

principal motivação é a evidência da desigualdade, através da leitura das diferentes regiões 

brasileiras.  

A PNDR entende que o conceito e os critérios referidos à “região” remetem a 

compreensão do leitor de que a política pensa apenas algumas partes do território nacional. 

Não se volta, portanto, para a totalidade do território. Esse viés, que parte do princípio da 

abordagem nacional do desenvolvimento regional, sob-responsabilidade direta do MI, se 

coloca como um problema de natureza conceitual para a geografia que pensa o 

desenvolvimento, na medida em que estabelece sinonímia entre os conceitos de região e 

território. Mas, o que inicialmente concerne à ordem conceitual, pode influenciar diretamente 

a abordagem instrumental intervencionista do Estado e, consequentemente, na aplicação da 

política pública nos territórios rurais. 

 

 

3.3 A incorporação do território no discurso e na prática do desenvolvimento do MDA 

 

As políticas territoriais, para além da escala do Estado-nação, ganham destaque no 

cenário político e acadêmico nacional e internacional. A recente Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), como expressão de uma macropolítica territorial, tem no 
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conceito de região o marco teórico e, no processo de regionalização, o marco instrumental 

para determinar, em várias escalas, a ação do estado no território nacional.  

Esse é apenas um exemplo de como os preceitos de região, regionalização e território 

estão difundidos no universo da política governamental brasileira. Nesse sentido, ganha corpo 

o propósito de discutir experiências de desenvolvimento regional em várias escalas, tendo 

como parâmetro norteador os conceitos de região, regionalização e território. 

 

[...] o caráter institucional-multidisciplinar do desenvolvimento territorial. 
Este se revela importante na definição e condução das políticas públicas 
territoriais, que devem conter objetivos múltiplos e promover um sistema 
participativo de base. O enfoque territorial para o desenvolvimento apresenta 
uma nova concepção onde os aspectos ambiental, econômico, social, 
histórico-cultural, político e institucional interagem no espaço do território. 
A economia rural não é mais puramente agrícola, e, sim compreende o 
conjunto de atividades agrícolas e não-agrícolas regionais e dos recursos 
naturais da região (SEPÚLVEDA et al, 2003: 37). 

 

Marcos conceitual e institucional 

 

O MDA desenvolveu um conjunto de categorias operativas e acepções conceituais 

que geram suporte ao marco conceitual, como referência para a construção do enfoque 

territorial da SDT. Para tanto, apresenta as conceituações de: território e territorialidade; 

cultura e identidade. 

A territorialidade é entendida como esforço coletivo de um grupo social que ocupa, 

usa, controla e se identifica como parte específica de seu espaço biofísico. No complexo das 

relações, convertem o espaço em território.  

A cultura é compreendida numa perspectiva adotada para o desenvolvimento. 

Assume a definição elaborada por Geertz (1989). A cultura como sistema simbólico, dividido 

pelos membros de uma sociedade para ordenar seus comportamentos, valores e manifestações 

expressando unidade e coesão social.  

A identidade tem no enfoque do desenvolvimento a noção de identidade como dada 

nas ciências sociais contemporâneas. Privilegia a multiplicidade, a diferença e o contraste. 

Assim, as identidades expressariam a diversidade das relações sociais. Em termos conceituais, 

são analisadas sob diversos recortes – étnicos, culturais, religiosos, nacionais, sexuais, 

camponeses, proletários, urbanos, etc.  
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Percebe-se uma aproximação relativa à conceituação desenvolvida por Castells 

(1999), definida como “sociedade em rede”. Os indivíduos e os grupos sociais reorganizam o 

significado das coisas em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados na 

estrutura social. 

Desse modo, o caráter de multidimensionalidade do território surge como elemento 

crucial para o MDA. Essa característica torna-se condição salutar para a identificação das 

relações de poder referentes às diversas dimensões da sociedade. Perico (2009) expõe as 

dimensões presentes nessa multidimensionalidade da seguinte forma: 

 A dimensão econômica abrange as capacidades de inovar, diversificar, usar e 

articular recursos locais ou regionais para gerar oportunidades de trabalho e renda, além de 

fortalecer as cadeias produtivas e integrar redes de produtores. Onde se evidencia de a 

inserção da proposição do DT dentro da lógica desenvolvimentista de mercado, ancorada num 

discurso ambientalmente correto.  

Para tanto se pensa como aporte alusivo as dimensões: a) sociocultural, que diz 

respeito à equidade social obtida com a participação dos cidadãos nas estruturas de poder, 

tendo por referência a história, os valores, a cultura do território e o respeito pela diversidade 

face à possibilidade de melhorar a qualidade de vida das populações; b) político-institucional, 

que envolve os aspectos de construção ou renovação de instituições que permitem chegar às 

estratégias negociadas, obtendo a governabilidade democrática e a promoção do exercício 

cidadão; e c) ambiental, que se refere ao meio ambiente enquanto ativo do desenvolvimento e 

se apoia no princípio da sustentabilidade, com ênfase na ideia da gestão sustentável dos 

recursos naturais, de forma a garantir a disponibilidade desses recursos às gerações futuras. 

Outro elemento constitutivo da abordagem conceitual seria aquele relacionado à 

condição do “território-usado”, como aporte teórico-metodológico. 

Nesse sentido, Schneider & Tartaruga (2005: p. 71) assinalam que se torna 

necessário distinguir o território em sentido heurístico e conceitual. A abordagem 

instrumental é “referida ao modo de tratar fenômenos, processos, situações e contextos 

inerentes a determinado espaço (demarcado ou delimitado por atributos físicos, naturais, 

políticos ou outros) onde são produzidos e transformados”.  

O território, portanto, passa a ser usado na perspectiva de desenvolvimento. É 

considerado como variável nas políticas de intervenção sobre o espaço, buscando mudanças 
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no marco das relações sociais e econômicas. Desse modo, geógrafos preocupados com o uso 

do espaço tornado território enfatizam que 

 

Essa discussão deve estar centrada sobre o objeto da disciplina – o espaço 
geográfico, o território usado – se nosso intuito for construir, a um só 
tempo, uma teoria social e propostas de intervenção que sejam totalizadoras. 
Entre os Geógrafos, incluindo aqueles convidados para trabalhar com toda 
sorte de questões voltadas ao planejamento, o problema do espaço 
geográfico como ente dinamizador da sociedade é raramente levado em 
consideração. Ora, se as bases do edifício epistemológico são frouxas, as 
práticas políticas almejadas serão, no mínimo, enviesadas (LABOPLAN, 
2000: 02). 

 

Nessa óptica, a geografia estaria diante de uma possibilidade de compreensão sobre a 

produção do espaço. O território usado constituiria “um todo complexo onde se tece toda a 

trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a 

pensar processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e o 

mundo”, Laboplan (2000: 03). 

As estratégias espaciais pensadas para a articulação dos territórios ganham relevo e 

são tidas enquanto “conhecimento técnico”, por parte daqueles que gerem a aplicação das 

políticas de planejamento e desenvolvimento territorial. Assim, as estratégias tornam-se 

elementos norteadores para o planejamento e a gestão sobre o espaço, tornado território 

através da intervenção dos sujeitos sociais no espaço. Aqui, vale a inquietação sobre a 

problemática de conceber o território como um mero recorte no espaço, para a aplicação de 

uma política pública.  

O enfoque da política de DT, nesses moldes, encontra as referências para orientação 

conceitual e metodológica. Os manuais do MDA (2003a); (2003b); (2005a); (2005b) e (2006), 

entretanto, trazem diferentes assertivas acerca da compreensão sobre o desenvolvimento.  

As denominações sobre os termos território e desenvolvimento são variadas. 

Respondem a perspectivas de ordem diversa. Nos documentos oficiais o desenvolvimento, 

por exemplo, aparece grafado sem uma única definição que a conceba como definitiva. 

Recebe adjetivações bastante diferenciadas, que denotam, no mínimo, ambiguidades e até 

mesmo distorções acerca da leitura interpretativa basilar do marco conceitual do ministério. 

As aferições são: desenvolvimento rural; desenvolvimento rural sustentável; desenvolvimento 

rural territorial; desenvolvimento territorial ou ainda, desenvolvimento regional. 

 O MDA possui uma estrutura organizacional para construir a estratégia de 

desenvolvimento calcada nos territórios rurais. Para tanto, apresenta um conjunto de 
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secretarias de Estado e outras instâncias governamentais, que cumprem funcionalidades de 

ordem consultiva, deliberativa e executiva, sob o ponto de vista organizacional.  

Logo abaixo se dispõe a estrutura institucional do MDA, de acordo com a gestão da 

política territorial propositiva, podendo ser visualizada no Quadro 03, a seguir. 
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Estrutura institucional do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)17 

 

Em 14 de janeiro de 2000, o Decreto nº 3.338 criou o MDA, órgão ao qual o INCRA 

está vinculado, possuindo a seguinte organização institucional: 

 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)  

 

A SAF que tem por missão, em linhas gerais, consolidar o conjunto da agricultura 

familiar de modo a promover o desenvolvimento local sustentável. 

 

Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA)  

 

A Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA), atuando na implementação de 

políticas públicas nacionais para o meio rural, por meio de ações complementares à reforma 

agrária, como a garantia de acesso a terra pelo Crédito Fundiário. 

No entanto, meio a esse discurso intervencionista, o próprio MDA concebe a SRA, 

responsável direta pela execução da política de acesso a terra: o “Crédito Fundiário”. 

Conformada sob os moldes do BM, perfazendo a lógica erigida ao “mercado de terras”, 

através do discurso do “Novo Mundo Rural”. 

   

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT)  

 

A SDT que busca contribuir para o desenvolvimento harmônico de regiões onde 

predominam agricultores familiares e beneficiários da reforma e do reordenamento agrários. 

A secretaria possui a atribuição de articular a política nacional de articulação dos 

territórios rurais, bem como da formulação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável – que ainda se encontra em fase de elaboração, na forma de lei federal. 

                                                 

17 Fonte de consulta: site oficial do MDA (http://sit.mda.gov.br). 

 

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/
http://www.mda.gov.br/sdt
http://sit.mda.gov.br/
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A Secretaria funciona estruturada a partir de dois grandes departamentos temáticos. 

São eles: Departamento de Desenvolvimento Territorial; Departamento de Dinamização 

Econômica e Cooperativismo. 

Sistema de Informações Territorias (SIT) 

 

O Sistema de Informações Territoriais (SIT) disponibiliza dados e permite o 

tratamento das informações sobre os territórios rurais, organizados por tema, tais como: 

Demografia e Aspectos Populacionais, Economia, Saúde, Educação, entre outros. 

Em linhas gerais, os objetivos da política territorial da SDT/MDA são os descritos 
abaixo: 

1. Fortalecer as organizações territoriais, através do estímulo à participação e do controle 

social; 

2. Desenvolver capacidades políticas e técnicas para a gestão; 

3. Estabelecer processos que possibilitem a articulação das políticas de diferentes 

organismos do Estado, por intermédio dos atores territoriais e suas organizações; 

4. Obter um processo de dinamização econômica, a partir do desenvolvimento das 

potencialidades territoriais, e a inserção dos diferentes agentes econômicos do 

território na dinâmica do mercado.  

 

A partir desta estrutura de organização geral, os programas relacionados à agricultura 

familiar e ao crédito fundiário aparecem como um viés que privilegia a abertura ao mercado. 

Uma visão que recebe posicionamentos contrários, advindos de diferentes setores sociais, 

como os movimentos sociais organizados e intelectuais que se debruçam sobre o temário do 

desenvolvimento rural. 

 

 

O contexto inicial da política 

 

Desde 2003, o Estado brasileiro lança a política nacional de apoio ao PRONAT. O 

principal resultado dessa política foi a criação da própria SDT, na esfera do referido 

Ministério. Sendo o programa, inclusive desde 2004, acolhido no âmbito do Plano Plurianual 

do Brasil de 2004 – 2007, conforme Queiroz (2009). 

http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Desenvolvimentohumano
http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Desenvolvimentotnegociocomercio
http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Desenvolvimentotnegociocomercio
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O MDA estabelece como pauta de suas articulações políticas as seguintes diretrizes: 

apoio à agricultura familiar, à reforma agrária e ao incremento da agricultura. Devendo ser 

implementadas dentro de um caráter territorial e de forma descentralizada, participativa e 

sustentável. Tal proposição está expressa em alguns documentos, tais como: 

 Referências para um programa o desenvolvimento territorial sustentável (Série Textos para 

Discussão, nº 4); 

 Referências para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil 

(Documentos Institucionais nº 01); 

 Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais (Documentos 

Institucionais nº 02); e 

 Referências para a Gestão Social dos Territórios Rurais (Documentos Institucionais nº 03). 

Dentro desse contexto político institucional a abordagem territorial é pensada, 

articulada e produzida. O enfoque no conceito de território e sua interface na configuração da 

política de DT são as bases de fundamentação para as formulações da referida política.  

O território é visto como elemento propulsor de uma visão integradora dos espaços 

sociais de (re) produção da vida em sociedade sejam estes socioeconômicos, sociopolíticos ou 

socioculturais. Considerando esta assertiva, os territórios rurais acabam por refletir a leitura 

de espaço caracterizado pela predominância de “elementos rurais”, mas que também incluam 

em suas intersessões espaços urbanizados que compreendam pequenas e médias cidades, vilas 

e povoados. 

Essa perspectiva institucional, que ganha no discurso de desenvolvimento a 

adjetivação territorial, perfaz, hoje, parte de uma macro visão político-ideológica do Estado, 

que preconiza suas proposições políticas para o meio rural dentro do denominado paradigma 

do capitalismo agrário, como sinaliza Abramovay (1998). Assim, o Estado, nessa opção 

teórica - utilizada como pressuposto de base para a formulação da política de DT – assume o 

discurso de que caminho possível para o futuro do meio rural brasileiro é o que defende o 

princípio da metamorfose do camponês em agricultor familiar, seguindo os ditames da 

economia de mercado. 

A agricultura familiar, sob a óptica do paradigma do capitalismo agrário, sustenta a 

ideologia de uma marca socioespacial do trabalho assalariado, de base familiar, frente ao 

perfil econômico-quantitativo estabelecido na exploração da terra. 
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Desse modo, a abordagem da tese vislumbra analisar o pressuposto teórico-

conceitual que fundamenta a formulação política do DT, que redundará na materialidade das 

ações políticas nos territórios rurais delimitados pelo MDA. Assim, o estudo se circunscreve 

dentro um viés analítico-interpretativo mediante a busca pela compreensão dos pressupostos e 

sua leitura discursiva na proposição política do território para o desenvolvimento rural.  

 

 
 
3.4 A Secretaria de Desenvolvimento Territorial e o contexto das políticas territoriais 

 

 

De acordo com as orientações políticos-institucionais da SDT, as políticas territoriais 

devem atuar dissociadas dos demais órgãos da administração federal, estadual e municipal e 

da sociedade civil. No discurso da secretaria, observa-se a compreensão de que “a busca por 

alianças e parcerias deverá ser um constante neste processo de apoiar a articulação de diversos 

instrumentos de políticas públicas sob a responsabilidade de outras entidades” (MDA, 2003: 

p. 22). 

Em suma, o MDA em torno das políticas territoriais se direciona para a articulação 

de uma grande estrutura organizacional para desenvolver as ações nos diversos territórios 

rurais delimitados pelo País. Além da SDT, SRA, SAF, tem-se o órgão diretamente executor: 

INCRA, e as Secretarias de desenvolvimento agrário (dos estados federados) entre outros 

parceiros (governamentais e não governamentais), que, para garantir a consecução das ações 

de forma estratégica, devem procurar ajustarem-se os procedimentos norteadores da 

abordagem territorial. 

O eixo estratégico proposto Ministério em seus documentos oficiais procura 

estabelecer as diretrizes fundamentais para a abordagem de DT. Ainda em 2003, houve a 

elaboração de quatro diretrizes nesse sentido, (MDA, 2003b): a) ampliação e fortalecimento 

da agricultura familiar; b) reforma agrária; c) inclusão social e combate à pobreza; e d) 

promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. 

As ações prioritárias nos primeiros anos do lançamento da política refletiam, 

portanto, a discussão e o equacionamento dos problemas particulares de cada território. Para 

tanto, o estabelecimento de subtemas correlacionados, como: gênero, geração, etnia, meio 

ambiente etc. 

No que se refere à agricultura familiar, há o investimento maior para a sustentação da 

constituição do trabalho familiar com direcionamento à viabilidade econômica, isto é, para 
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fins de acesso ao mercado. O problema reside na adoção da agricultura familiar seguindo os 

ditames de mercado. Sob esta égide também se verifica a execução da reforma agrária nos 

moldes do Banco Mundial.  Tanto a agricultura familiar como a reforma agrária, acabam por 

se adequar às exigências de padronização frente ao poderio do novo paradigma do capitalismo 

agrário. Tais políticas são tratadas, respectivamente, pela SAF e SRA. 

Em relação à diretriz de inclusão social e combate à pobreza, há a difusão 

generalizada no meio rural de programas sociais como o “Fome Zero”, constituído por um 

conjunto de políticas caracterizadas pelo repasse de recursos monetários às famílias 

classificadas como baixa renda ou deflagradas abaixo da linha da pobreza. A crítica que se faz 

relaciona-se: 1) ao uso político por parte das classes hegemônicas locais; 2) ineficiência ou 

inexistência de fiscalização sobre o repasse dos recursos, bem como no acompanhamento das 

condições de reprodução da vida dos beneficiados; 3) surgimento de uma cultura ou conduta 

social de “esperar pela doação do governo”, ao invés de tomar as rédeas do próprio caminho 

de desenvolvimento social; 4) o que acaba por assemelhar-se a um conjunto de medidas 

temporalmente paliativas, corroborando com Perico (2009). 

No tocante ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, se percebe o perigo 

do discurso sustentável, tomado como imprescindível ao avanço das atividades produtivas e 

crescimento econômico, devendo teórica e ideologicamente ser pensado com vias ao 

equilíbrio ambiental, considerando a dimensão do socialmente justo. O discurso da 

sustentabilidade é alusivo a quaisquer estratégias que se pretendam pensar os processos de 

desenvolvimento na contemporaneidade. O problema é que à medida que se apregoa o 

desenvolvimento com a adjetivação sustentável, há o aprisionamento do mesmo às amarras da 

lógica capitalista de produção. Torna-se politicamente correto escrever e pensar; construir e 

agir sob o discurso da responsabilidade socioambiental. No entanto, a máscara do interesse 

econômica muitas vezes sobrepuja e escamoteia o direcionamento da prática do 

desenvolvimento.  

Uma síntese geral da leitura analítico-interpretativa sobre o conjunto das diretrizes 

adotadas pela SDT pode ser vista logo abaixo: 
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Quadro 04 - Síntese da leitura interpretativa das Diretrizes Gerais do PRONAT 
 

DIRETRIZES LEITURA INTERPRETATIVA 
Adotar a abordagem territorial como referência 
conceitual para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável. 

Nesta primeira diretriz assume-se 
definitivamente a perspectiva do 
desenvolvimento sob a égide conceitual do 
território, com vistas a atender ao 
fundamento da sustentabilidade. Todavia, 
dentro de um contexto mundial de 
questionamento acerca do discurso político-
ideológico do desenvolvimento sustentável. 

Compreender o território como espaço 
socialmente construído, lugar de manifestação 
de diversidades culturais e ambientais que 
expressam limites e potencialidades. 

O território, compreendido como espaço 
socialmente construído, não deve olvidar a 
dimensão do conflito de classes que 
engendra a condição de sua própria (re) 
produção. 

Entender o desenvolvimento sustentável dos 
territórios rurais como um processo que 
articula, de maneira integrada, as dimensões 
sociocultural, político-institucional, econômica 
e ambiental. 

Verifica-se a adoção do discurso integrador 
na definição do tratamento entre as 
dimensões constitutivas dom DT. 

Valorizar ações que estimulem a participação 
da diversidade de atores sociais. 

Apregoa-se o estímulo a participação da 
diversidade de atores, contudo sem 
apresentar de maneira clara uma orientação 
metodológica alusiva a esta óptica. 

Adotar metodologias participativas e 
mecanismos de planejamento e estímulo à 
autogestão dos territórios. 

Fala-se na necessidade de adoção de 
metodologias participativas, porém não se 
percebe a aproximação de fato com a linha 
que conduziria à autogestão (composição 
idealista). 

Estimular a construção de alianças buscando 
fortalecer o protagonismo dos agricultores 
familiares nos processos de gestão social. 

A opção pela pedagogia social do consenso 
procura construir a base do discurso do 
protagonismo social, mas sem considerar a 
dimensão do conflito entre os diferentes 
sujeitos e agentes sociais que compõem o 
território. Cada um a seu turno (re) 
produzindo suas respectivas 
territorialidades. 

Atuar em sintonia e sinergia com os vários 
níveis de governo, com as entidades da 
sociedade civil e organizações dos movimentos 
sociais. 

Como operar a gestão social e territorial, a 
partir do discurso de integração e harmonia; 
sincronia e sinergia se o território é, de fato, 
construído na dinâmica do conflito de 
classes sociais distintas e, 
contraditoriamente, interdependentes. 

Estimular a articulação entre as demandas 
sociais e as ofertas das políticas públicas, 
promovendo instâncias plurais e participativas 
e o compartilhamento do poder decisório. 

Novamente a leitura idealista acaba 
compondo o discurso da política de DT. 
Agora, em relação às instâncias deliberativas 
e da constituição do poder no espaço de vida 
real das pessoas. O problema da pluralidade 
e da participação social. O como fazer surge 
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desafio crucial. 
Priorizar a redução das desigualdades 
econômicas e sociais, atuando 
preferencialmente em espaços de elevada 
concentração de agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária e acampados. 

A afirmação de prioridade junto aos 
agricultores familiares, assentados e 
acampados, esbarra na configuração da 
política de DT que privilegia a formação 
estratégica de uma visão de agricultura para 
o mercado. Problema que se amplia no 
escamoteamento da agricultura camponesa 
frente à afirmação da agricultura familiar de 
mercado. 

Incentivar processos de fortalecimento da 
participação dos diversos atores nas instâncias 
colegiadas e deliberativas dos territórios, 
qualificando mecanismos de representação e 
participação. 

O incentivo à participação social e à criação 
de instâncias colegiadas compõe 
importância salutar na proposição do DT. 
Todavia, a visão idealista que apregoa o 
romantismo harmônico ao território, acaba 
gerando potencialmente problemas à 
abordagem territorial. A dimensão do 
conflito é efetivamente olvidada. 

Incentivar o desenvolvimento sustentável 
considerando a importância da dinamização 
econômica nos territórios rurais, com ênfase na 
agricultura familiar e a reforma agrária. 

Esta última diretriz confirma a primazia 
alusiva à dinâmica de mercado e a 
importância dada ao fator econômico no 
discurso do DT, mesmo enfatizando a 
agricultura familiar e a reforma agrária. 

Fonte: Marco Referencial para o Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais (Documentos institucionais, 
nº 02). 
Elaboração: do autor. 

 

 

Assim, torna-se preeminente a necessidade de repensar a relação entre as noções de 

sustentabilidade e território, em especial nas últimas décadas, ao passo em que se considera a 

crise do modelo capitalista e seus impactos socioambientais frente à prática do DT. O 

enfrentamento dos desafios nos coloca diante de dualidades conflitivas: local e global; 

objetividade e subjetividade; sistemas sociais ou sistemas ecológicos, conforme Andion; 

Serva; Lévesque (2003). Porém, a aproximação dessas duas noções parece indicar ainda 

caminhos possíveis de interpretações viáveis, mas que, entretanto, são pouco exploradas no 

campo dos estudos sobre o fenômeno do desenvolvimento. 

Aqui cabem dois pequenos comentários: o primeiro diz respeito às diretrizes 

apontadas anteriormente. Os temas propostos (e entre eles o tema reforma agrária) são 

trabalhos de conteúdo estruturalista e hierárquico. É formulada uma perspectiva de 

desenvolvimento para o campo apoiada numa reforma de mercado (com a compra e venda de 

terras – principal pauta de trabalho da SRA/MDA) e na transformação da produção da 

agricultura familiar numa agricultura de mercado, conforme salienta Queiroz (2009).  
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O segundo refere-se diretamente aos argumentos e determinações utilizados nas 

diretrizes supracitadas. Os mesmos podem acabar sendo utilizados como forma estratégica de 

controle social e política das ações, escamoteando a realidade socioespacial. Pois, na medida 

em que temas que ocupam pauta histórica na sociedade rural ficam à margem ou nem mesmo 

aparecem no processo discursivo da política de DT, como: estrutura fundiária, renda da terra, 

mercado de compra e venda de terras, trabalho escravo etc. Desse modo, poder-se-ia recair 

dentro de uma mera lógica de reprodução das forças hegemônicas capitalistas nas relações do 

meio rural. 

Outra crítica refere-se ao tom do discurso territorial do MDA. Um discurso que 

apregoa a defesa da heterogeneidade como princípio de leitura dos espaços rurais. O 

Ministério propõe em suas metas referenciais que as políticas territoriais sejam “apropriadas e 

especificas” para cada território. No entanto, a reprodução da vida no cotidiano sociopolítico 

dos territórios é configurada a partir de uma complexa diversidade de sujeitos sociais 

(políticos, econômicos, culturais), que possuem interesses muitas vezes antagônicos, distintos 

e conflitantes. 

Essa condição, que perfaz a característica essencial do conceito de território (o 

conflito), acaba sendo margeada ou negligenciada na leitura propositiva. O território surge 

numa visão de harmonia entre os sujeitos sociais que o produzem. Uma espécie de perífrase  

pueril.  

O referencial nos possibilita observar que 

 

(...) a heterogeneidade dos territórios leva à necessidade de se formularem 
políticas com objetivos múltiplos e integrais, que atendam às principais 
demandas dos atores sociais, pois somente dessa forma será possível a 
formação de alianças e parcerias, que concentrem o capital social em 
beneficio de todos. Não devem restar excluídos nem perdedores, por 
deficiência na formulação das políticas públicas. (MDA, 2003: p. 27). 

 

Dentro de uma estrutura organizacional que apregoa a participação dos sujeitos num 

mesmo patamar sincrônico, harmônico, como se dá a aplicação da política de DT, na prática 

de reprodução da vida nos territórios rurais? O caminho a percorrer na busca pela resposta à 

indagação é pulsante. Ainda em construção. Entretanto, faz necessário investir na melhoria da 

qualidade de vida da população rural. Considerando os sujeitos sociais como protagonistas de 

sua história, e dentro de uma visão de pedagogia social que administra a dimensão do conflito.  

Levando em consideração a assertiva que procura vislumbrar a orientação da 

estratégia discursiva e que possa fundamentar a prática do DT, tem-se a percepção do uso de 
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uma pedagogia social do consenso por parte da SDT/MDA. A configuração discursiva que 

toma o conceito de território como elemento motriz ao DT é forjada por intermédio de um 

pretenso posicionamento político-social que denota neutralidade, romance e harmonia. 

Podendo ser observados como na leitura a seguir: 

 

O apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, à reforma agrária e ao 
reordenamento agrário, harmoniza-se perfeitamente com o desenvolvimento 
territorial, assim como este se ajusta perfeitamente às prioridades de combate 
à pobreza e à fome, à medida que estabelece condições de florescimento de 
uma dinâmica de desenvolvimento descentralizado, interiorizado, 
participativo e sustentável (MDA, 2005a: p. 12). 
 

  

Todavia, a submissão do trabalhador rural à lógica capitalista deve ser questionada. O 

que, segundo o viés de DT atual, parece ser o que o paradigma do capitalismo agrário acaba 

por fundamentar – pensamento constante na proposição da SRA/MDA, como resposta política 

do Estado e aproximação com as redefinições que o modo de produção (re) constrói na 

tentativa de se reproduzir. Nessa reprodução, produz e reproduz consigo as geografias de 

desigualdades. Compondo a denominada agricultura familiar de mercado. O que se pode 

visualizar por intermédio do discurso dos próprios manuais de referência do referido 

ministério. Os quais apresentam uma pretensa relação romântica, isto é, harmônica entre o 

desenvolvimento e o espaço. Em detrimento dos múltiplos e conflitivos interesses que 

compõem a dinâmica da sociedade na produção do espaço. Este tornado território na 

incorporação do discurso de DT.  

Este pressuposto alusivo compreende o estabelecimento daquilo que pretende ser uma 

visão integradora de diversos elementos que compõem a realidade social, como: espaços 

locais, atores sociais18, agentes socioeconômicos e sociopolíticos, mercados e políticas 

públicas de intervenção, (MDA 2005a: p. 21).  

A crítica que aqui se efetiva recai sob a leitura analítico-interpretativa do 

estabelecimento da política de DT, que assume na perspectiva de reestruturação progressiva 

da atuação institucional, a adoção de novas funções e demandas, considerando para tanto, que 

“o desenvolvimento harmônico do meio rural se traduz em crescimento e geração de riqueza 

[...]” (MDA 2005: p. 21). Novamente, portanto, a afirmação clara da orientação pelo viés de 

                                                 
18 Nesta tese, apesar de utilizar-se a expressão sujeitos sociais em referência à diversidade de comunidades, 
grupos humanos e instituições públicas e privadas que constituem os territórios rurais. Vale salientar que a 
SDT/MDA faz uso da expressão atores sociais para o mesmo fim. Nesse sentido, por vezes, se encontrará o uso 
desta segunda expressão, quando da análise dos manuais de referência da política de DT. 
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uma pretensa ilusão harmônica que o DT seria capaz de viabilizar. E ainda, que “todos esses 

aspectos incidem diretamente na definição e execução das políticas públicas, que deverão 

harmonizar-se com as características comuns aos territórios rurais” (MDA 2005: p. 22). 

O idealismo harmonioso propalado a partir do discurso da integração de forma 

equitativa - diante dos diferentes atores, agentes, espaços e, principalmente dentro da lógica 

de mercado capitalista - possui dois grandes propósitos como garantia de sua constituição 

discursiva: a coesão social e a coesão territorial. Desse modo afirma-se 

 

a coesão social, como expressão de sociedades nas quais prevaleça a 
equidade, o respeito à diversidade, à solidariedade, à justiça social, o 
sentimento de pertencimento e inclusão; e a coesão territorial como 
expressão de espaços, recursos, sociedades e instituições imersas em regiões, 
nações ou espaços supranacionais, que os definem entidades cultural, 
política e socialmente integradas (MDA 2005a: p. 21). 

 

Assim, soma-se ao romantismo socioespacial que apregoa a integração de sujeitos 

sociais antagônicos, sem considerar a dimensão do conflito de interesses, ao idealismo 

harmônico sobre a composição das diferentes forças produtoras do território. Nesse cerne, 

afirmam-se as noções de coesão social e territorial. Ambas refletem a expressão de fuga 

política aos antagonismos e aos conflitos que engendram a sociedade rural. Enfim, as políticas 

públicas, para serem efetivadas sob esta lógica discursiva, “[...] devem estimular a cooperação 

entre agentes públicos e privados, nacionais e locais, como elemento fundamental para a 

gestão das políticas [...] incentiva-se o desenvolvimento de uma nova institucionalidade [...]” 

(MDA 2005a: p. 24). 

Desse modo, “as políticas de incentivo ao desenvolvimento territorial deverão 

conjugar, harmonicamente, as quatro dimensões fundamentais do desenvolvimento 

sustentável” – grifo nosso - (MDA 2005: p. 25): a dimensão econômica (competitividade 

territorial); a dimensão sociocultural (respeito à diversidade); a dimensão ambiental (gestão da 

base dos recursos naturais); a dimensão político-institucional (governabilidade e exercício da 

cidadania). 

A SDT, portanto, assume como meta fundamental o estímulo e favorecimento à 

coesão social e territorial das regiões onde ela é empregada como elemento pretensamente 

harmonizador dos processos de ordenamento e desenvolvimento territoriais. Em suma, 

harmonia e romantismo são as noções que alimentam a ilusão discursiva, tratada como visão 

integradora dos espaços rurais. 
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Com este pressuposto fundamental, a mencionada Secretaria estabelece como meta o 

fortalecimento institucional dos territórios rurais. Para tanto, tem adotado a estratégia 

operativa centrada no desenvolvimento das estruturas e das capacidades territoriais. Os 

processos de gestão do território são a aposta de trabalho. Com esse fim, a secretaria criou três 

frentes de trabalho, visualizadas abaixo a partir de síntese em Perico (2009), na leitura do 

conteúdo dos manuais de referência.  

A primeira consiste na criação, formalização e reconhecimento de colegiados 

territoriais, que possibilitam a participação dos atores territoriais, sua representatividade, 

legitimidade e atitude proativa e cooperativa. Os conselhos territoriais tornam-se pivô da 

gestão da política, com responsabilidades e reconhecimento de suas capacidades de decisão.  

A segunda frente se refere ao fortalecimento institucional. A partir da melhoria das 

capacidades técnicas para a gestão nos territórios, centrada na criação de unidades técnicas, 

com articuladores territoriais e gerências estaduais de coordenação, que procuram apoiar os 

processos de gestão territorial.  

A terceira estratégia busca a gestão interinstitucional, tratando de envolver as agências 

públicas – dos níveis federal, estadual e municipal – que atuam no território. Para que 

participem e contribuam com os processos do ciclo da gestão social. E ainda, associem os 

programas e investimentos que administram no propósito comum de potencializar o 

desenvolvimento territorial. 

O conjunto das estratégias políticas de trabalho da SDT é disposto, de forma sintética, 

no quadro 05, logo abaixo: 
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Quadro 05 - Síntese da política adotada pela SDT/MDA 

Estratégia operativa Ciclo de gestão social (Planejamento; Organização; 
Direção-coordenação; Controle social); 
Fortalecimento institucional (Colegiados; Áreas técnicas; 
Interinstitucionalidade); 
Investimento (Infraestrutura; Financiamento concorrente). 
 

Mudanças Operadas na Gestão 
do Território 

Organização; Desenvolvimento de capacidades; 
Articulação de políticas; Dinamização econômica. 
 

Impactos do Desenvolvimento 
Sustentável Territorial 

Crescimento econômico; Sustentabilidade; Equidade; 
Equilíbrios regionais; Retenção populacional; 
Governabilidade. 
 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Elaboração: Cícera Inara O. Sousa e Cícero Moreira. 

 

 

As etapas do processo de ação política sobre o território possuem estratégias descritas 

abaixo: 

Decisões de política: abrange todas as decisões e ações que os formuladores de 

políticas realizam para definir uma estratégia operacional, a exemplo da política de 

desenvolvimento rural sustentável elaborada pelo MDA e a SDT. Corresponde a uma 

instância consultiva e deliberativa. Supõe uma reengenharia nos padrões de leitura política e 

comportamento institucional e interinstitucional para o trato da gestão pública do DT. 

Mudanças na gestão: relacionada aos processos desenvolvidos com o efeito das ações 

da política e devem refletir nos resultados almejados para a gestão do desenvolvimento. Busca 

o reforço à capacidade de gestão territorial. É o espaço onde a política se concretiza. 

Momento que permite a avaliação dos processos, de forma contínua. É a instância da ação 

concreta no território. A qual, se orientada segundo a visão territorial da harmonia e na opção 

pela pedagogia do consenso, pode recair nos meandros e equivocados do escamoteamento do 

conflito. Condição essencial da formação do território. 

Impactos de longo prazo: diz respeito aos objetivos últimos do desenvolvimento 

rural sustentável nos territórios. Constitui responsabilidade integral de todo o estado, 

especialmente da política e das estratégias do Ministério. A busca pela visualização dos 

impactos esperados deve orientar os trabalhos dessa instância. 
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 Na ilustração 01 pode-se observar uma síntese das etapas alusivas à ação política da 

SDT/MDA. 

 

Ilustração 01 - Fluxograma das etapas e processos da ação política sobre os territórios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adapatado a partir de Perico (2009) 
Elaboração: Cícera Inara O. Sousa e Cícero Moreira 
 

 

 
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) 
 

 

A SDT ainda no ano de 2003, dentro da óptica da política nacional de 

desenvolvimento para o meio rural brasileiro, lança o PRONAT. 

O programa é uma iniciativa do Governo Federal à época, sob a responsabilidade do 

(MDA) na busca pela constituição de elementos que caracterizam, de um modo geral, o 

reconhecimento do território como projeção e expressão da identidade de uma população. 

Para tanto, considera o conjunto de características socioculturais, ambientais, políticos-

institucionais e econômicas de modo a buscar a interação destes elementos em prol de 

alavancar o processo de desenvolvimento. 

Decisões de Política 
Estratégia operativa 

Focalização 
Territorialização 

 

Mudanças operadas na gestão do 
território 

Massa crítica para a capacidade de 
gestão 
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O PRONAT possui duas grandes frentes de atuação: 1) a fundamentação para o 

estabelecimento dos princípios constitutivos na elaboração do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) dos territórios rurais; 2) atuar no fomento e 

apoio as atividades relacionadas à formação técnica e de capital social para o 

desenvolvimento. 

A SDT deve promover condições para a gestão territorial, de cada território rural, além 

de elaborar os respectivos PDTRS’s, que, por sua vez, deve conter o retrato interpretativo da 

dinâmica socioterritorial de cada região delimitada para efeito da aplicação da política 

territorial. 

 

 

Programa Territórios da Cidadania 

 
 

No ano de 2008 surgia um novo programa que também evocava o caráter territorial 

do desenvolvimento como pressuposto motriz para a formulação dos princípios do 

desenvolvimento rural. Trata-se do Programa Territórios da Cidadania. Vinculado diretamente 

à Casa Civil da Presidência da República Federativa do Brasil. 

O programa surge como estratégia institucional complementar à execução do 

PRONAT. A proposta, inicialmente, seria de assegurar aos territórios rurais, os quais 

obtivessem bom êxito nas avaliações periódicas do ministério, o patamar de alcance para 

adentrar na classificação como “territórios da cidadania”. O intuito era criar condições para 

enfrentar o desafio de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros que vivem nas regiões 

mais carentes, especialmente no meio rural, enfatizando os territórios bem avaliados na 

execução do PRONAT.  

O Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento 

econômico e universalizar programas básicos de cidadania, por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentável.  

A participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e 

municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia. O programa não se vincula a 

nenhum ministério em particular. Estando ligado diretamente à Casa Civil, de onde parte o 

poder para a articulação de mais de 20 ministérios, com a finalidade de apoio às ações do 

programa.  
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Mapa 01 - Distribuição espacial dos territórios rurais SDT/MDA no Brasil 

 

 

Fonte: www.mda.gov.br, Ano base: 2011. 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mda.gov.br/


132 
 

Mapa 02 - Distribuição espacial territórios rurais região Nordeste 

 

 

Fonte: www.mda.gov.br, Ano base: 2011. 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mda.gov.br/
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Mapa 03 - Distribuição espacial territórios rurais no Ceará 

 

 

Fonte: www.mda.gov.br, Ano base: 2011. 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2013. 

http://www.mda.gov.br/
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Mapa 04 - Distribuição espacial dos territórios da cidadania no Brasil 

 

 

Fonte: www.mda.gov.br, Ano base: 2011. 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2013. 

 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.mda.gov.br/
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Mapa 05 - Distribuição espacial territórios da cidadania região Nordeste 

 

 

Fonte: www.mda.gov.br, Ano base: 2011. 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mda.gov.br/
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Mapa 06 - Distribuição espacial territórios da cidadania no Ceará 

 

 

Fonte: www.mda.gov.br, Ano base: 2011. 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2013. 

 
 

http://www.mda.gov.br/
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Distribuição espacial dos territórios rurais 
 
  

O PRONAT possui 164 territórios rurais de acordo com a delimitação proposta pela 

SDT/MDA, desde 2003/2004. Deste total, aproximadamente 65% se encontram circunscritos 

às regiões Norte e Nordeste do País. Somente na Nordeste temos cerca de 60 unidades 

territoriais. E, mais precisamente o Estado do Ceará, soma 07 territórios. Ao passo que o 

programa Territórios da Cidadania possui 120 unidades territoriais, com 54 localizadas no 

Nordeste e 06 unidades no Estado do Ceará. O número menor de territórios da cidadania 

reflete a condição de acesso a este programa, que impõe aos territórios rurais a melhoria na 

qualitativa de vida da população como critério basilar. 

 Ao observar de maneira mais detida a cartografia dos territórios rurais, se denuncia à 

primeira vista a orientação dos recortes territoriais, que privilegiam as duas regiões brasileiras 

com menores índices de desenvolvimento humano, e que conservam condições de avanço 

científico-tecnológico mais restrito.  

A espacialização dos territórios assinala ainda a tentativa de considerar, para efeito de 

aplicação das estratégias da política de DT, as áreas rurais sob o jugo da exploração 

tradicional conservadora das atividades agrícolas. Nesse sentido, se tem a maior parte das 

unidades territoriais localizadas na porção fisiográfica do sertão semiárido, apresentando 

quase 40 territórios rurais nesta sub-região geográfica. O Estado do Ceará perfaz a 

composição de seus 07 territórios rurais (07 do MDA e 06 da casa Civil), que se localizam nas 

áreas compreendidas no grande sertão semiárido, haja vista a maior parte da área territorial 

total (mais de 90%) do respectivo estado, se localizar nesta área fisionômica. 

Todavia, vale salientar que a SDT, por intermédio do SIT possui um banco de dados 

alimentado cotidianamente, com informações acerca dos territórios. O sistema é subdividido 

em três grandes eixos de obtenção, registro, tabulação, análise, elaboração de produtos 

cartográficos sobre os respectivos territórios: 1) territórios rurais do PRONAT; 2) territórios 

da cidadania; 3) pré-territórios19. 

                                                 
19 A terminologia “pré-território” designa aquela unidade territorial que se encontra na fase inicial de 

composição político-institucional e na criação das bases constitutivas para a posterior efetivação como território 
rural, reconhecido pelo MDA. Este grupo compõe, portanto, a formação de unidades espaciais, mais ou menos 
homogêneas em termos de relações políticas, econômicas e socioculturais. Às quais poderão ser atribuídas o 
status de território rural posteriormente. Atualmente, o Estado do Ceará possui 06 unidades espaciais nessa 
condição. São eles os territórios do: Centro-sul e Vale do Salgado; Vale do Jaguaribe; Litoral Extremo Oeste; 
Serra da Ibiapaba; Metropolitano José de Alencar; e Litoral Leste. O amadurecimento das discussões políticos-
institucionais e a autorização da SDT são premissas necessárias à mudança destes pré-territórios para a condição 
de territórios rurais reconhecidos pela política de DT. 
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No âmbito da discussão sobre o DT, para o MDA o território é condição e suporte 

ao desenvolvimento rural. É forçoso destacar que a criação dos territórios rurais é o motor das 

recentes políticas sob a responsabilidade institucional da SDT.  

A pauta da política de desenvolvimento territorial compreende a reforma agrária 

como uma de suas vertentes de intervenção socioespacial. No tratamento da reforma agrária, 

o Ministério questiona um modelo único de assentamento a ser adotado em todo o país, 

propondo a adoção de outra perspectiva de criação de assentamentos, que, conforme o 

discurso documental estaria pautada nas potencialidades e especificidades características de 

cada região. Assim: 

 

[...] ao invés de uma ação dispersa espacialmente e desarticulada, o plano 
organizará sua atuação em áreas reformadas, o que reforçará o caráter 
dinâmico da reforma agrária e seu papel na constituição de um novo tecido 
social no âmbito regional e nacional. (MDA, 2003: p. 10)  
 
 

É importante reconhecer, conforme nos lembra Fernandes (2004) que o 

tratamento da reforma agrária como política de desenvolvimento territorial representou uma 

inovação no tratamento da questão agrária no país. Afinal, ao longo da história a reforma 

agrária foi encarada apenas como uma política de caráter compensatório, apresentando-se 

assim, relevante a intervenção no meio rural a partir da criação de territórios. No entanto, a 

dimensão do consenso apregoada pelo Ministério contradiz o princípio epistêmico e concreto 

em que se assenta o território: conforme supramencionamos, a do conflito.  

Esta observação nos remete ao conceito de território apontado por Oliveira (1990, 

p.09), para quem o território deve ser visto como: 

 

síntese contraditória, como totalidade concreta do processo de produção, 
distribuição, circulação e consumo, e suas articulações e mediações políticas, 
ideológicas, simbólicas etc. [...] São, pois, as relações sociais de produção e 
o processo contínuo e contraditório de desenvolvimento das forças 
produtivas que dão configuração histórica específica ao território. [...] É, em 
síntese, a unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a 
sociedade tem e desenvolve de forma desigual, simultânea e combinada, no 
interior do processo de valorização, produção e reprodução. 
 
 

A orientação teórico-conceitual expressa no documento metodológico norteador 

das políticas, o “Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais” 

(2005), reforça a incoerência entre a concepção de território pressuposta para as intervenções, 
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a da continuidade e da coesão identitária, e o território como de fato se apresenta, espaço 

produzido e reproduzido pelos conflitos e pelas contradições. Conforme o documento, o 

território seria: 

 

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 pode se distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (MDA, 2005: p. 07-
08) 

 

Considerando a leitura crítica acerca da temática, percebem-se limitações do 

ponto de vista teórico-metodológico na definição supracitada de território. Concordamos com 

Carvalho; Alcântara; Costa (2011, p. 132), para quem “o território é comumente caracterizado 

a partir de relações de poder e seus ‘hibridismos’ e estas não estão explícitas no documento 

referencial da SDT, que se baseou principalmente no fator ‘identidade’”. 

No Estado de Ceará, desde meados dos anos 2003, há a criação pelo INCRA dos 

territórios rurais, em diferentes regiões do Estado. Atualmente os mesmos constituem as bases 

dos territórios da cidadania, como se pode visualizar no (Mapa 03). 

A espacialização dos territórios da cidadania no Ceará coaduna com a concepção 

limitada de território, que estabelece como parâmetros norteadores as noções de identidade, 

proximidade, compartilhamento de experiências etc. Nesse sentido, determinados municípios 

são equivocadamente inseridos no recorte político-administrativo proposto. Assemelha-se ao 

estudo ao estudo realizado por Vasconcelos, Moreira da Silva & Nascimento (2012, p. 07) no 

território do sertão alagoano, que colocam que: 

 

Há municípios que não guardam qualquer semelhança com os demais, tanto 
do ponto de vista das atividades econômicas como dos valores culturais e 
sociais, foram a ele agregados por razões de ordem meramente política [...]  

 

 Para a implementação das ações estratégicas e a aplicação dos projetos e respectivas 

atividades nos territórios rurais, deve-se promover a elaboração do PTDRS, em cada território 

rural em específico. Conforme Moreira da Silva & Silva (2011: p. 07), 

 

o PTDRS era um documento que descrevia a metodologia utilizada, as 
informações levantadas e os elementos fundamentais que compunham o 
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referido plano, fruto de reflexão e discussão da CIAT e do articulador 
territorial com os setores sociais, através da realização de oficinas, 
seminários e reuniões regulares, tendo a finalidade de nortear as ações do 
território.  

 

Posteriormente a Comissão de Implementação de Ações Territoriais (CIAT) seria 

substituída pelo Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) e a figura do 

Articulador Territorial substituída pelo Assessor Técnico, isso com o objetivo de dar maior 

agilidade ao processo de desenvolvimento territorial, em que a questão seria, nesse momento, 

a consolidação do CODETER e não mais, necessariamente, a da mobilização. 

 
 
 
Política Nacional de Desenvolvimento Territorial20 

 
 

Até setembro de 2010 não havia ainda nenhum indício de política oficial do Estado 

brasileiro em relação ao DT. O que havia eram discussões que resultavam em propostas, 

minutas de projeto de para apreciação e deliberação. No entanto, o estudo sobre a política de 

DT nos possibilita a construção de algumas leituras analíticas de sua configuração espacial, 

como proposição de intervenção de cunho territorial. Dessa forma, se pode atribuir à relação 

dialética entre distinções e similitudes para a leitura interpretativa da intervenção territorial. 

Então, veja-se: 

 

A leitura sobre o desenvolvimento como instrumento de intervenção do Estado 

brasileiro perpassa pela observação de algumas “distinções e similitudes” acerca da 

proposição de DT. Para efeito desta tentativa de aproximação, considera-se o fundamento da 

formulação das políticas públicas, tendo como foco o conceito de território.  

As ações estratégicas, metas e atividades aplicativas que à política de 

desenvolvimento se relacionam, ganham relevo e significância no cenário político nacional, 

sob a proposição de dois grandes programas de cunho territorial.  

O primeiro, criado ainda na primeira gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

o PRONAT. O programa recebe também o nome de “territórios rurais”, devido voltar-se, 

                                                 
20  Entre aspas porque o Estado brasileiro ainda não possui oficialmente a política na forma da lei, para regular o 
conjunto das políticas, programas e ações relacionadas à perspectiva de desenvolvimento calcado no âmbito 
territorial. Para fins da leitura investigativa aqui proposta sobre tal perspectiva, resolve-se adotar esta 
denominação entre aspas. 
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prioritariamente ao desenvolvimento de ações para as áreas delimitadas pelo respectivo 

ministério. 

Lançado em 2003, passou a determinar os caminhos para formulação de uma 

“política nacional de apoio ao desenvolvimento territorial sustentável”. Tal política, nos 

termos da lei, ainda não existe oficialmente. Contudo, o enfoque territorial fundamenta a 

construção do que se tem como estrutura operacional até o momento. 

Na verdade, o que se tem hoje é um conjunto de ações estratégicas que englobam o 

referido programa, dando-lhe o caráter propositivo territorial. Porém, sem a base de 

sustentação em Lei Federal própria21. 

O segundo possui uma dinâmica peculiar, embora não mutuamente excludente em 

relação ao primeiro. Este, assim como o anterior, tem como base de fundamentação 

propositiva o conceito de território. No entanto, vincula-se diretamente à Casa Civil da 

Presidência da República. Desta, recebe a cobertura e o apoio necessário à execução das ações 

estratégicas, para o cumprimento das metas e atividades propostas. Trata-se do Programa 

Territórios da Cidadania.  

De acordo com Humberto Oliveira (Secretário Nacional da SDT, no exercício de 

2003 a 2011), o programa “territórios da cidadania” recebe uma logística privilegiada em 

relação ao programa “territórios rurais”. Posto que sua vinculação direta com a Casa Civil lhe 

possibilita o apoio de 22 ministérios federais, por conta do poder de articulação 

interministerial - prerrogativa peculiar da Casa Civil.  

Todavia, vale salientar, que os “territórios da cidadania” são delimitados dentre 

aqueles espaços já definidos como área de atuação prioritária dos “territórios rurais”. 

Portanto, seguem diferenciando-se quanto às distinções de vinculação ministerial, mas 

guardam similitudes, no que se refere à perspectiva de DT. 

Nesse bojo, com o risco de estar-se fazendo uma análise mais apurada, poder-se-ia, 

inicialmente, levantar a questionamentos sobre os programas ora enfocados. Se ambos 

guardam dialéticas quanto à dimensão da densidade institucional. Pois, há a manifestação de 

distinções e similitudes em relação ao padrão de vinculação ministerial/interministerial 

(estrutura de governo e modelo de gestão). 

O PRONAT (“territórios rurais”) apresenta elementos constitutivos que indicam uma 

inquietação política. Referente à necessidade urgente de formulação futura de uma política 

                                                 
21 É bom salientar que o MDA possui uma proposta de minuta de lei em construção. A mesma foi apresentada, 
inclusive, nos Seminários Estaduais para elaboração do Plano de Ação Territorial do Estado do Ceará, ocorrido 
em setembro de 2010 e agosto de 2011, sob a coordenação da Superintendência do INCRA no Ceará. 
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nacional oficial e concreta para (re) pensar o desenvolvimento rural. Posto que, durante 

eventos observados na realização da pesquisa22 se percebe essa intencionalidade, por parte 

dos gestores institucionais. Por exemplo, na discussão desta temática durante a realização do 

Seminário Estadual para a elaboração do Plano de Ação Estadual do Colegiado dos 

Territórios Rurais do Ceará, ocorrido entre os dias 21 e 22 de setembro de 2010. 

Na oportunidade, o Secretário Nacional da SDT, além de comentar sobre esta 

assertiva, assinalou a necessidade de discutir esta proposição em outras unidades federativas 

nas quais o ministério atua. E ainda, houve o repasse de uma minuta de Projeto de Lei23, que, 

dentre outras questões assinara a perspectiva de construção de uma Política Nacional de 

Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR)24.  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) desde 

dezembro de 2010 tem aprovado a minuta do Projeto da PDBR. A proposição procura definir, 

em linhas gerais, os princípios, diretrizes e objetivos da Política. Para a qual todos os 

programas e ações que visem a assegurar o direito humano ao desenvolvimento sustentável 

nas áreas rurais do País devem convergir. Em síntese, na afirmação de Guilherme Cassel, 

então ministro do MDA 

 

[...] a proposta busca olhar para o futuro e garantir que o Estado tenha 
instrumentos legais adequados para avançar ainda mais no desenvolvimento 
sustentável, com maior equilíbrio entre o rural e o urbano e que valorize a 
agricultura familiar, o acesso a terra, à segurança alimentar e ao 
desenvolvimento ambientalmente sustentável. (Banco de dados e 
informações da SDT – Escritório Estadual no INCRA/CE). 

 

Assim, evidenciam-se diferenças institucionais na forma como se observa a 

concepção e a execução das ações do Programa “Territórios da Cidadania”. O qual, num 

primeiro momento, ganha ares de primazia frente ao PRONAT, devido estar vinculado 

diretamente à Casa Civil e, por conseguinte, receber atenção interministerial.  

                                                 
22 Durante o período de realização da pesquisa foram feitas diversas visitas de campo, junto ao Escritório da SDT 
no Estado do Ceará, bem como o acompanhamento, na condição de participante-ouvinte, em reuniões, encontros 
e seminários do Colegiado Territorial do Estado do Ceará – no período de 2010 a 2012. Todos esses eventos sob 
a organização da SDT/INCRA-CE. 
23 A referida minuta de Projeto de Lei encontra-se disposta nos anexos desta pesquisa. 
24 A referida minuta de projeto de lei é de responsabilidade do MDA, através de seu órgão consultivo: Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF). 
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Ao mesmo tempo em que circula, transversalmente, entre as esferas de estado 

ministeriais, o Programa “Territórios da Cidadania” sofre influência direta da ação do 

Governo. O programa, surgido no contexto da ampliação das ações do Governo Lula, no que 

se refere ao “combate à pobreza e a desigualdade social”, entretanto, se problematiza a 

vinculação direta à Casa Civil. Pois, esta ação pode vir a lhe cristalizar na condição de política 

específica de um dado governo, ou seja, sob a possibilidade de não configurar-se como 

política de oficial de Estado. 

Esta seria, então, uma condição de perigo à continuidade dos processos, visto que, 

numa possível mudança de perspectiva de governo, ou até mesmo numa alteração das forças 

de poder à frente da presidência da nação, acabaria por colocar em xeque a filosofia ou 

mesmo a continuação do próprio programa nas instâncias governamentais, frente à 

composição de uma nova gestão federal.  

Para executar a estratégia de apoio ao desenvolvimento sustentável dos territórios 

rurais, o PRONAT adota o seguinte conceito de território: 

 

“[...] espaço físico definido em termos geográfico, no geral contínuo, 
incluindo a cidade e o campo, caracterizados por critérios multidimensionais 
- entre eles meio ambiente, economia, sociedade, cultura, política, as 
instituições e a população, com grupos sociais relativamente distintos que se 
relacionam interna e externamente via processos específicos, onde é possível 
distinguir elementos indicativos da identidade e coesão social, cultural e 
territorial” (SDT/MDA. Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento 

de Territórios Rurais, 2005b. Documentos Institucionais, 2). 
 

Essa definição básica norteia o estabelecimento das diretrizes gerais que orientam o 

enfoque operado pelo Ministério. Nesse tocante, denota-se que a abordagem territorial se 

constitui como tal a partir da acepção do conceito de território, enquanto espaço social 

construído.   

Entendendo o enfoque conceitual nessas bases, ou seja, concebendo o espaço como 

fruto de sua própria construção sócio-histórica, a proposição utiliza ainda a terminologia de 

“territórios de paisagem”. Dentro da óptica dinâmica em que a produção do espaço constitui o 

território, e este, enquanto socialmente construído, perfaz uma composição de paisagem que 

se aproxima da noção de mosaico de paisagens naturais e humanizadas, na imbricação e 

interação destas, MDA (2005b: p. 10). 

A assertiva acima se traduz através da opção por uma variável mais apropriada, que, 

constatando a baixa densidade demográfica dos espaços rurais, aumenta o peso da paisagem 
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como o elemento que marca e caracteriza os espaços rurais. Assim, falar de territórios rurais é 

perceber a riqueza do referencial que a leitura da paisagem pode revelar. Por isso, se poderia 

falar numa conceituação de territórios de paisagem. 

 O peso que esta proposição conceitual assume se reflete à medida que a paisagem 

possibilita a leitura de elementos naturais e artificiais de forma aberta à expressão 

representativa do real. O território-paisagem, então, se constituiria como categoria essencial 

para a denominação do território rural. O rural, nessa leitura interpretativa, vai mais além do 

que o agrícola. Contempla também os interstícios da relação rural-urbano e, nesse sentido, o 

território-paisagem daria possibilidade de uma maior cobertura à intervenção 

interinstitucional – o que poderia servir de base para pensar as formulações do próprio 

PRONAT, bem como do Territórios da Cidadania.  

 

 

O conceito de território e as estratégias da política territorial    

   

A aplicação de estratégias de enfoque territorial para o desenvolvimento rural vem 

resultando na geração de políticas públicas. Estas trazem consigo possibilidades de 

questionamentos ao modelo do desenvolvimento rural. O histórico intervencionista do Estado 

se mostra limitado para enfrentar e solucionar as condições de desigualdade socioespacial, 

deterioração ambiental e desequilíbrios econômicos. 

De acordo com a análise de Perico (2009), o modelo de desenvolvimento rural 

brasileiro adotado possui a missão de operar políticas orientadas à concepção, aplicação e 

gestão dos chamados “territórios de identidade”. Todavia, os mesmos são concebidos, de 

forma explícita, como sinônimos de unidades-objeto das políticas públicas de 

desenvolvimento rural.  

A concepção acima gera inquietação, no sentido de que trata território e identidade, 

meramente, como unidade-objeto para a aplicação da política de Estado. Contraditoriamente, 

os manuais de referência falam em território e territorialidades imbuídas de identidade. O 

caráter subjetivo do indivíduo e o intersubjetivo dos grupos humanos são marcos conceituais 

de referência para a política, ao menos no discurso. Nesse sentido, são tratados dentro de uma 

visão objetiva e, de forma normativa e pragmática para planejamento. Uma contradição 

evidente na formulação política proposta, Perico (Op. Cit.). 
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 O modelo de planejamento territorial não é novo no Brasil. País de tradição em 

políticas de gestão regional, o histórico reflete à tentativa do Estado em atender aos enormes 

desafios de ordem social, bem como de abrangência de escala espaciais. Todavia, a 

experiência histórica nos aponta uma perspectiva de mudança do enfoque da intervenção 

planejada. Estaríamos baseados no acúmulo da intervenção regional, agora, nos defrontando 

com o caráter desafiante da abordagem territorial. Valendo salientar, sob esse prisma, a 

tradição da gestão de políticas regionais que acabaram por favorecer a conformação da 

desigualdade. O que seria chamado mais recentemente de “desenvolvimento geográfico 

desigual” Harvey (2000). 

Com base nessa perspectiva, o MDA concebe a busca pela captação da diversidade 

territorial brasileira. Para tanto, centrou foco no objetivo de elaboração de uma metodologia 

que procura definir critérios para realizar uma caracterização e posterior classificação e 

diferenciação dos espaços em questão, sob a perspectiva do discurso territorial.  

Os documentos oficiais estabelecem o marco geral para o desenvolvimento 

territorial. As estruturas socioeconômicas são consideradas peças importantes para 

compreender os arranjos espaciais centrados no território, os quais vêm sendo vivenciados na 

América Latina, marcam processos de mudança em torno das condições de desenvolvimento 

desigual nestes espaços. Essa conjuntura exige do corpo institucional brasileiro a busca pela 

reorientação das políticas de Estado, agora com o desafio de pensar outro olhar para o 

desenvolvimento. 

 
A política do desenvolvimento rural do Brasil sob o enfoque territorial 
pauta-se na coerência política, ideológica, teórica, metodológica e na prática 
de gestão, a partir da adoção de base conceitual que orienta e reflete as 
decisões previstas. O Modelo inovador proposto pela Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial requer exercício teórico-conceitual continuo e 
reflexão permanente, para consolidar as ações empreendidas e permitir 
melhor compreensão das potencialidades e dificuldades referidas ao modelo 
(PERICO, 2009: 20). 

 

A assertiva empreendida pelo MDA, enquanto processo de intervenção política sobre 

o espaço, impõe desafios. Os desafios tomam corpo e, sucintamente, podem ser descritos nas 

seguintes problemáticas: a) a ideia-força do declínio da óptica regional e do apogeu da 

perspectiva territorial; b) o tratamento do território enquanto política de desenvolvimento; c) 

as condições práticas existentes nos espaços de intervenção, bem como o arranjo institucional  
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para a consecução da política são importantes fatores para pensar como se dá o processo de 

delimitação dos territórios e qual a implicação no ordenamento do espaço, bem como no 

reconhecimento da identidade dos atores locais. 

Nesse sentido, percebem-se alguns avanços no trilhar do caminho em busca de 

respostas a estes desafios. No entanto, há de se evidenciar que a natureza da intervenção 

possui uma inquietação conceitual. Considerar a natureza da relação espaço e território torna-

se de real valia para a leitura sobre a orientação teórico-metodológica que norteia a 

formulação das políticas. 

 
Para desvendar a natureza e o potencial do espaço – no território, na 
identidade e na territorialidade, dentro do marco de políticas públicas no 
propósito do desenvolvimento rural – deve-se exercitar a apreensão, em 
diversas dimensões, dos desafios, reocupações e problemáticas a partir da 
valorização das categorias conceituais, metodológicas, políticas e 
ideológicas que contemplem novos enfoques e percepções do 
desenvolvimento (PERICO, 2009: 23). 

 

Entretanto, seguindo essa linha de análise, pode-se observar que os documentos de 

referência do MDA, no estudo de Perico (2009: 69), salientam novamente a tendência das 

formulações do ministério em considerar espaço e território como sinônimos, quando afirma 

que “[...] para a reformulação das estratégias de desenvolvimento, ao incorporá-las, em um 

marco do espaço territorial, torna-se imprescindível esclarecer a natureza do desafio do 

desenvolvimento rural [...]”. 

Essa observação nos põe diante de uma inquietação de caráter teórico-conceitual. O 

pressuposto da fundamentação da política se encontra defronte a um meandro conceitual, que 

pode vir a disparatar a prática da intervenção, com reflexos sob a orientação metodológica e 

ao estabelecimento das estratégias de ação.  

A sinonímia identificada em relação em relação ao trato dos conceitos de região e 

território, também se aplica na tênue abordagem de desenvolvimento rural como síntese entre 

o regional e o territorial. Ora, o território, como reflexo dos condicionantes socioespaciais que 

o configuram, não tem nada de neutro. Isto é, a falta de clareza em relação à abordagem 

conceitual como pressuposto basilar da política de DT - concebida metodologicamente dando 

margem à dimensão de conflito - pode acabar se constituindo numa proposição que se 

distancia da realidade prática dos sujeitos sociais que produzem o próprio território.  
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A tessitura vívida das relações entre estes e os diversos segmentos sociopolíticos e 

econômicos de cada lugar são muitas vezes desconsideradas, haja vista a necessidade da 

afirmação preeminente do território eufêmico, harmonioso e perfeitamente integrado. É a 

emergência da política do consenso do impossível, em detrimento da política do conflito, da 

difícil e árdua atuação que considera o território como fruto da ação concreta dialética, 

desigual e combinada. 

Outro desafio que se nos revela, quando à averiguação dos moldes conceituais, é a 

afirmação não menos idealista, relacionada à necessidade de deslocar o objeto das políticas do 

campo setorial-institucional para tendências mais flexíveis e abertas ao novo paradigma de 

desenvolvimento, pautado na transetorialidade, transversalidade e integração institucionais. 

Esta orientação, na prática, pode abrir caminho para o que Peet (2007), vai nomear da 

necessidade de criação de novas institucionalidades – uma nova cultura institucional.  

Todavia, as instituições são compostas por seres pensantes. Os quais respondem a 

seu modo os desígnios político-ideológicos que lhes aprouver. Portanto, falar em novas 

institucionalidades é algo que deve ser remetido à leitura da vontade política daqueles que 

constituem o quadro funcional e a estrutura organizacional das instituições de Estado. Pode-se 

pensar na transversalidade e integração de ações como ideário da política de DT, porém, na 

prática intervencionista os desafios de ordem variada. Uma delas é a própria 

institucionalidade e a ideologia que a encerra, podendo representar empecilhos ou avanços ao 

processo de desenvolvimento. 

No cenário atual da concepção das políticas públicas brasileiras, meio ao desafio 

institucional e interinstitucional, encontra-se posto em evidência o redescobrimento do 

território como categoria política. Agora tido enquanto categoria precisa para a consecução 

que norteia a formulação das estratégias de ação política sobre o espaço.  

 

O redescobrimento do território enquanto categoria política adequada para 
nortear as estratégias públicas tem diversas origens conceituais e, sem 
dúvida, a natureza de sua inserção nos discursos e decisões dos formuladores 
das políticas reflete os contextos históricos e políticos, e abrange, em 
especial, as forças sociais que empurram à transformação dos mecanismos 
de intervenção pública e de gestão social. Mas há forças socioeconômicas 
que emergem do desenvolvimento das tendências ou de forças maiores que 
movem e demandam novas formas de conceber e construir o 
desenvolvimento (PERICO, 2009: 25). 
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No bojo destas questões de ordem teórico-conceitual encontrar-se-ia, o que o MDA 

concebe sobre o espaço. Ora tido como sinônimo de território; enquanto campo de 

reconhecimento da identidade; ou reflexo e condicionante das relações sociais de produção. 

É necessário, em primeiro lugar, estar ciente de que se parte do pressuposto que o 

espaço constitui o conjunto de elementos e dimensões que o compõem – suas relações ou 

fluxos, incluindo a base material natural ou construída; as atividades econômicas que são 

empreendidas; as estruturas sociais que são geradas e suas inter-relações; as instituições 

construídas e as normatizações que o regulam, assim como os valores e os códigos simbólicos 

adotados. 

O espaço, compreendido dentro da noção de produção social, define-se por 

características comuns ao lugar. A expressão destas em seus próprios espaços são resultado da 

manifestação que se denomina de identidade. A esta lhe é atribuída o caráter que expressa os 

elementos étnicos, culturais, econômicos e políticos ou políticos, correspondentes aos grupos 

humanos em seus respectivos espaços.  

Mas, enfim, o que caracteriza o território e o diferencia em relação ao espaço? Os 

referenciais do ministério apontam para a definição seguinte: “[...] território como a dimensão 

política do espaço – reconhecido e identificado – como unidade da gestão política que o 

distingue e a ele atribui existência, de certa forma, institucionalidade” Perico (2009: 26). 

Nesse momento, o referencial aponta a distinção entre os conceitos de espaço e território. 

Agora, não vistos como sinônimos, mas como interação através da abordagem política do 

espaço. Assim, se teria a conformação do território enquanto unidade política do 

planejamento e execução das políticas públicas. 

Todavia, ao conceber-se o território como unidade política pode-se incorrer na 

orientação metodológica que o põe numa delimitação fixa político-administrativa do espaço, 

ou seja, dentro dos limites institucionais que lhe confere uma política territorial, como do 

município, de estado, da província ou do departamento. Sabe-se, no entanto, que o território 

pode assumir a condição de sua própria configuração espacial em outros moldes, mais ou 

menos flexíveis, como os territórios descontínuos, estudados por Sousa (2000). 

Ao analisar o quadro propositivo, que serve como pressuposto para a elaboração dos 

manuais de referência para a orientação da política percebe-se que o conceito de território 

encontra referências dispersas sobre esse tema. Especialmente quando se observam as 

dimensões regionais do espaço, compreendida como delimitação político-administrativa do 

Estado. 
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O Plano Plurianual (PPA 2004/2007) utiliza cerca de aproximadamente 70 

expressões diferentes para se referir ao território e à identidade, tidos como conceitos motrizes 

à proposição política. Dentre as referências observadas destacam-se: “território nacional”, 

“território brasileiro” e “identidade nacional”. Estas acabam tornando-se expressões genéricas 

que, nesse sentido, encontram dificuldade para a tomada do “discurso territorial”.  

O fato permite a indagação sobre como seria a proposição do território como marco 

conceitual da política de planejamento do Estado. O conceito de território apresenta um 

problema de ordem conceitual. Num primeiro momento possibilitando equívocos de caráter 

interpretativo. Porém, quando da composição dos objetivos instrucionais, pode vir a acarretar 

problemas de dimensões operacionais. Comprometendo a formulação, bem como a 

interpretação e a execução das ações estratégicas, além da aplicação das atividades in loco. 

O problema configura certo grau de complexidade. Por um lado, a utilização de 

inúmeras expressões, que, direta ou indiretamente, dão margem à leitura de território como 

semelhante ou sinônimo de “região”, “sub-região” ou “regional”, demonstram que o universo 

da proposição política do Estado percebe o país como um mosaico de áreas mais ou menos 

homogêneas, considerando o conjunto de suas especificidades regionais.  

Na verdade, esta assertiva possui validade, em certo sentido. Contudo, acaba não 

sendo devidamente explorada. Poder-se-ia falar, portanto, numa mescla ou mesmo “confusão” 

conceitual entre os termos região e território. Ao mesmo tempo em que os dois termos são 

considerados quase como sinônimos, esta mesma construção acaba os distanciando da leitura 

conceitual que cada termo possibilita sobre a realidade socioespacial. 

É claro que, sob o ponto de vista da abordagem teórico-conceitual em geografia, por 

exemplo, há imbricações que constituem ou constituíram embasamento fundamental para a 

interpretação da vida social, como a região-paisagem da escola clássica, ou ainda a 

formulação de região e espaço vivido, na corrente humanística mais recente.   

O fato é que não se estaria diante de uma imbricação conceitual, no auxílio à leitura 

da realidade. A situação leva à percepção de um problema de compreensão sobre o construto 

teórico que cada conceito define per si. Uma leitura mais atenta sobre os pressupostos 

teóricos que compõem os conceitos pode contribuir para a compreensão mais clara e concisa 

dos mesmos. De fato, essa inquietação é fundamental para evitar equívocos operacionais na 

proposição de qualquer política de Estado, de acordo com Perico (2009).  
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Afinal, uma ação propositiva que assume a condição imprescindível da reflexão 

sobre o próprio ato de agir, abre caminho a possibilita de sua constante reformulação em torno 

da adaptação às condições dadas na realidade em foco. 

Todavia, ao observar a proposta dos Documentos Institucionais 01/02 do MDA 

(2005a), que estabelece os referenciais para uma estratégia de desenvolvimento rural 

sustentável no Brasil, pode-se considerar a identificação de uma nova dinâmica territorial 

como estratégia de desenvolvimento para o meio rural brasileiro.  

A qual supõe a criação e a implementação de políticas públicas que estimulem a 

formulação descentralizada de projetos, que sejam capazes de valorizar os atributos locais e 

regionais no processo de desenvolvimento. “Estamos falando da construção de um novo 

sujeito coletivo do desenvolvimento, que representa a capacidade de articulação entre as 

forças dinâmicas de uma determinada região” (MDA, 2005a, p. 04).  

Aqui, se apresenta outro elemento constitutivo do discurso idealista identificado na 

proposição do DT. Reside, dessa forma, na afirmação positiva de construção de um sujeito 

social coletivo, o caminho para articulação necessária ao desenvolvimento pleno. Ou seja, 

acredita-se, ao menos no discurso, que seria possível – considerando para tanto o eufemismo 

da visão integradora e a noção romântica e harmônica de território – a formação de um 

construto social coletivo, fundamentado na união de pares diversos (grupos humanos 

diferenciados, sujeitos sociais, agentes sociopolíticos e econômicos) tratados num mesmo 

patamar perante os processos decisórios. Todavia, as relações de poder que deflagram a 

configuração territorial, calcada na essência constitutiva do conflito de classes e na afirmação 

dos antagonismos sociais são postos de lado.  

Conforme Perico (2009) a adoção da abordagem territorial, como referência para a 

estratégia de desenvolvimento rural, se apoia em quatro aspectos gerais: a) o rural é mais do 

que o agrícola, mais que um setor econômico, e as áreas rurais são definidas por suas 

características espaciais; 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; e 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, MDA (2005a; 2005b). 

Desse modo, o significado do enfoque territorial passa pela compreensão de sua 

possibilidade de abrangência em termos de escalas dos processos de desenvolvimento, ou 
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seja, pela capacidade de reflexão, inicialmente, dos pressupostos que fundamentam a 

orientação de que tipo conceitual de território se está empregando. Este desafio implicaria na 

adoção de um método para favorecer a leitura interpretiva do real. Assim, a perspectiva 

territorial permitiria a formulação de uma proposta centrada nas pessoas – como sujeitos 

sociais que vivem e produzem os territórios - considerando a interação dos sistemas 

socioculturais e ambientais.  

A proposição ainda centra foco na integração produtivista, contudo no discurso 

controverso do aproveitamento racional dos recursos. A abertura para criação de espaços de 

cooperação e corresponsabilidade dos atores sociais pertencentes ao território é outra frente. 

O discurso do enfoque territorial assume uma visão que considera a integração de espaços, 

atores sociais, mercados e políticas de intervenção pública, Perico (2009). 

Os sistemas de inovação, nesse cenário, despontam ainda como modelos de difusão e 

transferência tecnológica, que se tornam de grande interesse para a concepção, pois se 

baseiam, como supracitado, no “discurso-ideal” da cooperação e corresponsabilidade. As 

experiências inovadoras dos modelos territoriais, assim como salientam Dallabrida & 

Fernández (2008) demonstram as vantagens da difusão de informações e da concepção da 

necessidade de composição de novos arranjos institucionais, para a renovação das estruturas 

das unidades produtivas.  

Vale destacar, a contribuição de Dallabrida & Fernández (op. cit.) ao tratar os 

clusters econômicos no contexto do temário de DT. Genericamente, cluster refere-se a uma 

aglomeração de empresas, no entanto, há diferentes definições dentre as quais se destaca 

Porter (1999) Apud Dallabrida & Fernández (2008) ao considerá-lo como um conjunto de 

aglomerações de empresas e instituições que interatuam em determinado campo produtivo ou 

centro de decisões. Trata-se de um agrupamento de organizações (empresas) que são fortes 

em determinado ramo, com o provimento de serviços especializados (instituições parceiras 

e/ou auxiliares). Nessa leitura, Porter pressupõe o princípio da interação entre empresas e 

instituições como condição para a definição de cluster.  

Esta conceituação passa, necessariamente, em termos de conexão aos elementos 

constitutivos do DT rural, pela dimensão da área de abrangência das ações econômicas sobre 

o espaço. Refere-se, portanto, a um sistema territorial de produção, no qual devem atuar 

empresas, instituições e o Estado. Este último como regulador de ações de auxílio à 

consecução das atividades desenvolvidas no território.  



153 
 

Deve haver, portanto, o desenvolvimento de um padrão de organização 

socioterritorial que permita a promoção do estímulo de capacidades inovadoras coletivas. O 

resultado desse processo pode conformar uma nova densidade territorial. Os atores 

locais/territoriais possuem peso fundamental na composição desse processo.   

Dentro desse contexto, a opção da SDT de recusa do espaço municipal por se tratar 

de uma unidade territorial restrita e, ao estadual, por possuir demasiadamente espaço amplo 

para o planejamento e a organização da promoção do desenvolvimento, favorece a afirmação 

da noção relativamente necessária com base na dimensão espacial dos territórios rurais. Essa 

delimitação envolve basicamente uma questão de escala “[...] facilitando o diálogo e a 

buscando a efetiva integração vertical (municipal, territorial, estadual e nacional) e horizontal 

(entre órgãos e/ou entidades distintas que atuam em um mesmo nível)” (MDA 2005c: p. 10). 

A argumentação se materializa na constituição dos territórios rurais, que têm por 

elemento estruturante principal a paisagem e seus recursos (naturais e humanizados). No 

entanto, a proposição política do MDA afirma que a dimensão territorial traz consigo uma 

ordem quase uniescalar e perfaz uma multidimensionalidade em direção ao supramunicipal, 

isto é, a territorialidade requer olhar atento à totalidade espacial do território rural, para além 

das ruralidades.  

O conceito adotado define território como espaço geograficamente definido, 

compreendendo a cidade e o campo, mas levado em consideração a multidimensionalidade 

constitutiva que marca a diversidade da vida na (re) produção das territorialidades, (MDA 

2005b: p. 07). Portanto, engloba ainda os interstícios urbanos (povoados, lugarejos e 

pequenos aglomerados), bem como distritos e pequenas cidades que se encontram no 

determinado espaço, o qual fornece elementos que instrumentalizam a sua própria delimitação 

territorial – nesses termos, multiterritorial.   

Dentro da leitura que percebe o tratamento dos conceitos de região e território com 

sinonímia, o território, para o MDA, aparece como o produto do cruzamento de mapas 

regionais. Por outro lado, o conceito de território nesses termos possibilita o reconhecimento 

de que os territórios rurais são aqueles onde os critérios multidimensionais que os 

caracterizam e os elementos mais destacados que facilitam a coesão social, cultural e 

territorial estão explícitos ou implícitos no predomínio de elementos rurais. Territórios que 

incluem os espaços de pequenas e médias cidades, vilas e povoados, MDA (2005b). 



154 
 

Em torno do debate sobre uma geografia para o desenvolvimento e uma geografia 

do desenvolvimento, destaca-se a correlação entre região e território, em especial observada 

no discurso dos manuais de referência do MDA.  

Nesse tocante, corrobora-se à contribuição de Escobar (1998), o qual indaga sobre 

o posicionamento da geografia frente aos ditames do construto do desenvolvimento na 

sociedade capitalista moderna. Ou ainda, sobre “[...] qual seria a contribuição da geografia e 

dos geógrafos para a desconstrução do desenvolvimento atual e para a formulação de outro 

projeto socialmente mais justo?” (Gòmez, 2007, p. 48). 

Há um questionamento forte, portanto, para os geógrafos sobre que postura 

intelectual irão assumir frente ao desafio da crítica ao desenvolvimento. E mais, amplia o 

leque do debate incluindo o problema da utilização de categorias como território, lugar, 

região e escala. Categorias que o próprio desenvolvimento adota, mas, em muitos casos, 

restringe.   

Essa discussão é fundamental para compreender hipersimplificações e distorções, 

como a utilização do conceito de território pelo Estado na concepção e implementação de 

políticas públicas e a definição de parâmetros nas regionalizações estabelecidas pelos planos 

e políticas de desenvolvimento territorial. Esses equívocos se dão no mesmo compasso da 

exacerbação do conceito de território em detrimento do uso da região como “artefato”. 

 Nesse sentido, é válido o entendimento proposto por Haesbaert (2010, p. 109) que 

nos traz à baila esse conceito – o de região – que, sobretudo no temário do desenvolvimento, 

faz-se fundamental ao debate. No que concerne às acepções acerca do conceito de região:  

 

Encaminhamo-nos, sobretudo, para o entendimento da região não 
simplesmente como um ‘fato’ (concreto), um ‘artifício’ (teórico) ou um 

instrumento de ação, mas da região como um ‘artefato’, tomada na 

imbricação entre fato e artifício e, de certo modo, também, enquanto 
ferramenta política.  

 

O autor alerta para o perigo do reducionismo acerca da problemática da 

regionalização, que envolve tanto meras construções intelectuais quanto práticas concretas, 

explicitamente políticas. Ou seja, não se pode conceber uma análise regional incluindo a 

capacidade de leitura e intervenção de políticas públicas, sem considerar as múltiplas 

dimensões que envolvem a região, quais sejam o campo da produção material, bem como o 

das representações e símbolos; tanto a dimensão da funcionalidade (política econômica) 

quanto do vivido (simbólico-cultural subjetivo). Dessa forma, olvidar qualquer uma dessas 
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dimensões é negligenciar a correlação entre as mesmas, o que obstaculizaria o entendimento 

da essência da região e de seus desdobramentos. 

Assim, os diferentes termos utilizados para se referir ao território parece reforçar a 

ideia da “região”, como premissa à identificação dos problemas relativos aos espaços 

destinados à aplicação da política nacional. Nesse contexto, há certa dificuldade para o 

conceito tido como motriz (o território) de construir uma leitura interpretativa do conjunto da 

nação brasileira. A abordagem, portanto, põe o enfoque diante de uma condição de dubiedade. 

O uso do território na atualidade vem se afirmando como conceituação mestra à 

capacidade intervencionista do Estado. A região, e todo o seu construto histórico para o 

planejamento estatal estaria sendo posta de lado? A configuração das políticas postas em 

análise comporta-se ora se aproximando de uma imbricação, ora dentro de uma visão 

compartimentalizada dos entre estes conceitos. No entanto, vale salientar, que em se tratando 

de imbricação conceitual, no âmbito do planejamento da política, não se verifica o uso dos 

termos de forma combinada, em nenhum momento, como poderia ocorrer “região-território”, 

por exemplo. Sendo assim, veja-se: 

 

O mandato do MDA jurisdiciona aspectos extremamente relevantes que 
afetam essas questões. [...] Suas atribuições na articulação de políticas 
setoriais e modelagem de novas abordagens para instrumentos de 
intervenção em desenvolvimento rural e regional sustentáveis 
(desenvolvimento territorial) [...], constituem-se em formidável aparato 
institucional capaz de exercer expressivo papel na transformação das 
condições de vida de cerca de 50 milhões de brasileiros, que vivem em 4.500 
municípios “essencialmente rurais” existentes no Brasil (MDA, 2005a: p. 

17).  
 

Com base no trato discursivo se pode visualizar claramente na leitura do MDA, que 

desenvolvimento rural, desenvolvimento regional e desenvolvimento territorial são a mesma 

coida. Vistos como sinônimos. Esta seria uma primeira observação a ser tomada, levando em 

consideração o problema de ordem teórico-conceitual que apresenta.  

Entretanto, o referencial fala em uma importante proposição em termos 

administrativos institucionais: gestão regional e territorial tratados numa linguagem de 

sinonímia. Mais um exemplo da ação política que concebe o discurso por intermédio de uma 

“ideia de imbricação”, mas que na prática se utiliza da abordagem dos conceitos, e de sua 

interpretação em termos da aplicação da política de DT, de modo separado. 

Nesse sentido, o referencial do MDA (2005: p. 22), afirma que 
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As políticas públicas devem ser regionalizadas, as ações públicas devem ser 
territorializadas, segundo os diversos contextos onde devem atuar. Para 
tanto, nada melhor do que o ordenamento das políticas nacionais estabelecer 
diretrizes que permeiam a sua aplicação nos diversos contextos regionais e 
instrumentos que se ajustem às demandas sociais dos territórios. 

 

Na verdade não haveria uma imbricação conceitual clara nas formulações da política. 

O que ocorre se aproxima muito mais de uma busca pelo conhecimento adquirido no 

planejamento de Estado, com o uso do conceito de região. Esta servindo como aporte ao 

processo de regionalização. Prova disso é que a regionalização adotada pelo IBGE é utilizada 

como base para a delimitação dos territórios rurais. Haja vista a necessidade de realizar um 

“mapeamento das microrregiões geográficas ‘rurais’ do Brasil” (MDA, 2005: pp. 17-18), 

como parte de uma aproximação teórico-conceitual com a realidade em questão, sob a égide 

da visão técnica da SDT. 

A região, de fato, contribui como conceito que possibilita alimentar o processo de 

regionalização. O qual se fundamenta metodologicamente como instrumento de composição 

das áreas a serem delimitadas para a aplicação das ações da política territorial.   

Na verdade, continuando na análise dos referenciais da política territorial, observa-se 

a defesa da necessidade de uma fundamental “harmonização” na estrutura institucional do 

Estado para articular a gestão regional e territorial, (MDA, 2005c). Nesse sentido, a política 

denominada por “desenvolvimento territorial” ganha caráter, no mínimo, relacional. 

Atribuindo peso de relevância regional à dimensão de gestão dos processos.  

Logo, o enfoque territorial do desenvolvimento, se apresenta de modo confuso. Por 

vezes numa leitura discursiva camuflada ou escamoteada, mas que de fato não prescinde a 

região. Os referenciais, mesmo não evidenciando deforma clara uma imbricação conceitual, 

fornecem indicativos, diretos e indiretos, de uma interação metodológica no sentido de 

aproximar processos congruentes (uma síntese entre região e território), como base para 

repensar as estratégias de ação do desenvolvimento.  

Outro problema de caráter teórico-metodológico se deflagra a partir da definição dos 

parâmetros utilizados para o estabelecimento dos critérios e referenciais - tidos enquanto 

elementos de natureza multidimensional. Como considerar a característica de uniescalaridade 

para o tratamento e delimitação de elementos territoriais que possuem natureza 

multiterritorial? 

Na multidimensionalidade encontrada no discurso dos espaços de intervenção é que 

reside a premissa basilar para a afirmação do enfoque territorial do desenvolvimento 
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proposto. Dessa forma, torna-se incongruente a concepção da dimensão uniescalar como 

aporte à orientação metodológica. Pois a base para estabelecer a delimitação dos territórios 

rurais, como já foi visto, possui natureza multi e não uniescalar.  

Outro parâmetro que confere o enfoque territorial diz respeito à noção do território 

rural como categoria operacional, utilizada na execução de programas e projetos. Além do uso 

do território de identidade enquanto uma categoria teórica. Ambas as noções tidas como 

norteadoras da coesão territorial dos atores locais, para empreender ações políticos-

institucionais (sistema territorial). 

A preocupação reside na compreensão de como essas noções atuam na intervenção e 

no estabelecimento das estratégias de ação, tendo uma a acepção da prática e a outra a 

concepção das ideias.  

Nesse campo de orientação teórica também se faz necessária a observação do que 

caracterizaria a identidade como aporte à fundamentação. A identidade, nesse sentido, é tida 

como expressão da territorialidade. Sendo experienciada, no sentido político, como 

fornecedora de elementos para o reconhecimento das energias e vontades coletivas dos 

sujeitos sociais envolvidos no território. Tal assertiva contribuiria na compreensão da 

organização do espaço local, bem como na afirmação das estratégias de desenvolvimento. 

Em suma, o rural estaria se destinando à prática direta da intervenção. Ao passo que 

à identidade restaria o construto dos princípios. O que o Estado entende por prática e por 

concepção, portanto, torna-se a inquietação da vez. 
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4. POR UMA GEOGRAFIA CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Em torno do conceito de desenvolvimento 

 

Considerando o debate em torno do temário do desenvolvimento, surge a 

necessidade de apresentar, sem a pretensão de exaurir a questão, diferentes abordagens sobre 

a problemática posta em foco. Para tanto, far-se-á um breve percurso. Inicialmente através do 

conhecimento comum, passando por compreensões mais apuradas, até obter-se uma 

aproximação teórico-conceitual, que permita fornecer elementos qualitativos à leitura do 

problema do desenvolvimento, a partir do construto investigativo pretendido neste trabalho. 

Desse modo, vejamos, primeiramente, a definição linguística: 

 

Desenvolvimento, s.m. Ação ou efeito de desenvolver; crescimento. / 
Matemática. Efetuação de um cálculo. / Economia. Crescimento global de 
um país, de uma região etc. / Progresso. / Desenvolvimento autossustentado, 
modelo de crescimento socioeconômico que não agride o equilíbrio 
ecológico - Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (Grifos da tese). 

 

Percebe-se nas primeiras incursões sobre o temário do desenvolvimento, assim como 

no senso comum, tendo-o como sinônimo de crescimento. Espécie de síntese pelo progresso. 

Apresenta, no entanto, a leitura de desenvolvimento autossustentado, que, segundo os 

preceitos da sustentabilidade, entenderia o mesmo enquanto crescimento socioeconômico, isto 

é, como aquele processo que progride aliado ao equilíbrio ecológico. Muito embora tenha 

como patamar de efetivação da leitura a visão matemática do cálculo, em torno da perspectiva 

do crescimento econômico – marca do modelo de desenvolvimento da sociedade capitalista 

global. 

A imagem de desenvolvimento como crescimento econômico, portanto, se configura 

enquanto leitura do senso comum, sustentado pelo discurso da sociedade capitalista, por 

intermédio de diversos mecanismos (aparelhos ideológicos, na compreensão gramsciana), tais 

como: as mídias eletrônicas, audiovisuais, imprensa impressa. Os discursos acabam por 

influenciar a leitura da população que, de um modo geral, consequentemente reproduz em 

seus próprios discursos do cotidiano. E mais, nesse tocante, contribuem na prática para 

concretização da sociedade de consumo.  

Na verdade, estaríamos diante da configuração de outra ordem. A dromocracia 

cibercultural, que, conforme Trivinho (2007) se traduziria na influência sobre a lógica da vida 
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humana da civilização mediática avançada. A sociedade, portanto, estaria chegando, 

inclusive, a ditar novos padrões de comportamento. (Re) produzindo quase que simultânea e 

instantaneamente leituras coletivas e vivências culturais, para também, conformar novos 

rumos ao consumo dos/nos lugares, seguindo uma lógica que apresenta uma tendência à 

homogeneização.  

Todavia, é através da prática socioeconômica e sociopolítica, que se pretende abordar 

o temário com mais afinco. Para tanto, o fetiche do mercado, tratado por Maria Rita Kehl, 

bem como as Avarezas do Capital, apresentadas por Milton Santos e Frei Betto na obra “Sete 

Pecados do Capital” (2000), vêm a contribuir de maneira significativa ao debate sobre a 

faceta da sedução dos discursos, das imagens e dos comportamentos erigidos e moldados pelo 

mercado. 

A partir de um esforço interpretativo, a todos nós cidadãos do mundo globalizado, 

está lançada a inquietação, a indagação e, mais ainda, a indignação e a denúncia diante das 

disparidades de ordem socioeconômica a que o denominado “desenvolvimento capitalista” 

tem levado à sociedade global. Os sete pecados do capital25 são, portanto, apresentados 

recebendo um trocadilho que os assemelha a mais profunda depredação do caráter humano, se 

assim os concebermos no comparativo à leitura religiosa cristã, em alusão aos sete pecados 

capitais originais: Avareza, luxúria, ira, soberba, gula, inveja, cobiça.  

Fala-se muito dos sete pecados capitais, porém, muito mais nefastos e perniciosos 

para a sociedade são os pecados do capital. Emir Sader reúne intelectuais para expor, de 

forma crítica, a faceta nada glamorosa do capitalismo selvagem - disfarçado de 

neoliberalismo. Questões que esbarram na ética e se caracterizam como as grandes mazelas 

do nosso tempo. 

Dentre os pecados do capital, pode-se destacar para fins de aproximação à leitura da 

temática ora proposta, a contribuição de Kehl. A autora nos põe diante do desafio de desvelar 

o intuito da criação das abstrações e ideias, em torno de falsidades e ilusões, que conduzem a 

orientação dos desejos e aspirações, culminando na materialização dos moldes do consumo 

cego e desenfreado. Trata ainda sobre o estímulo à competição e à desigualdade, que resultam 

em alto grau de depredação dos valores humanos; deturpam as subjetividades solidárias e 

corrompem o caráter. Nesse bojo, menos interessa ao discurso e à prática do 
                                                 
25 A obra traz a seguinte abordagem: Luiz Fernando Veríssimo perfaz um olhar sobre o cotidiano e o consumo. 
Na sequência, cada um dos sete pecados, com: Leonardo Boff, que examina o ecocídio; Frei Betto e Milton 
Santos a avareza; Maria Rita Kehl, o fetiche; Marilene Felinto, a fome; João Pedro Stédile, o latifúndio; Emir 
Sader, a exploração e Alcione Araújo, a perda do tempo de contemplação. 
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“desenvolvimento capitalista” a pauperização e miséria dos povos, nem tampouco os 

desequilíbrios de ordem ambiental. É o império do ter, com o aparecer social a partir da posse 

das coisas, em detrimento do ser, isto é, da condição humana.   

Outro aspecto elementar encontra tradução interpretativa na avareza. A análise de 

Santos & Betto in Sader (2000), nos possibilita, no mínimo, indagar sobre o âmago que 

alimenta a avareza do ser, e que conduz ainda mais, no cenário atual da prática econômica 

capitalista, em tempos de neoliberalismo, à deflagração da avareza global. 

Dentro desse contexto, seria pertinente indagar sobre a distinção entre crescimento 

econômico e/ou desenvolvimento socioespacial. São sinônimos ou guardam entre si 

singularidades, similitudes? A resposta não está pronta. Ou melhor, não há uma única forma 

de ler e interpretar essa questão. O mundo assistiu diferentes formas de construção teórica, 

bem como de propostas de intervenção político-econômica que podem nos possibilitar uma 

leitura, minimamente, panorâmica sobre esse par. Visto como harmônico ou dialético; 

dicotômico ou interacional. 

A busca por uma construção teórica que dê conta deste exercício desafiador sobre 

uma leitura contemporâneo do fenômeno do desenvolvimento constitui, portanto, tarefa que 

não se restringe à Geografia. Perpassa interesse investigativo de outras áreas do 

conhecimento, como a sociologia, a economia e a ciência política, dentre outras. Todavia, ao 

considerar a dimensão espacial como premissa essencial ao debate em torno dos reflexos e 

condicionantes que o temário envolve, se nos impõe imprescindível o olhar geográfico a 

respeito dos constitutivos espaciais do desenvolvimento. 

  

Há ainda “espaço” para o desenvolvimento? 

 

O espaço é condição, meio e produto da realização da sociedade humana em toda sua 

multiplicidade. Carlos (1999) traz o cotidiano, entendido como reprodução das relações 

sociais e não apenas como cenário da existência cultural. 

Para Souza (2006), o caminho do desenvolvimento socioespacial perpassa a garantia 

da autonomia dos atores sociais no processo de planejamento e gestão territorial. Isso inclui 

considerar “a experiência prática quotidiana e o ‘saber local’”, que: 

 

[...] deverão ter livre expressão e ser incorporados à análise e ao desenho da 
intervenção planejadora. Ao mesmo tempo, idealmente, o raciocínio prático 
do senso comum, que tem livre curso nas situações ordinárias de ação, 
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deveria interagir, dialogicamente, com o tipo de conhecimento teoricamente 
lastreado dos pesquisadores e planejadores profissionais. (SOUZA, 2006, p. 
69). 

  

 Diz ainda que 

 

[...] a práxis planejadora ou gestora e antes dela já a própria atividade de 
pesquisa, deveria, idealmente, encarnar a fusão criativa do saber dos atores 
sociais com os balizamentos técnico-científicos trazidos, na qualidade de 
consultores populares, pelos profissionais de planejamento e gestão. 
(SOUZA, 2006, p. 69). 

 

Nesse sentido, segundo Castro Jr. (2005) o desenvolvimento, enquanto garantia da 

justiça social e emancipação política dos atores sociais envolvidos no planejamento, perpassa 

esse pressuposto do respeito à multidimensionalidade dos saberes. A perspectiva dialógica 

torna-se, portanto, de fundamental importância na realização de ações estratégicas que visem 

o desenvolvimento. 

Assim, vale lembrar Jesus (2004) que nos fala a respeito dos elementos que 

constituem diferenças paradigmáticas marcantes para o modelo de desenvolvimento rural, sob 

a ação educativa. Os paradigmas da educação rural e da educação do campo. Ambos 

necessitam ser elucidados no processo educativo. São eles: a) o educando e a sua condição de 

sujeito social; b) o contexto socioeconômico e político-cultural que perfaz o espaço de vida 

dos sujeitos; c) a temporalidade e os ritmos educativos dos indivíduos e grupos sociais; d) o 

conhecimento científico uno versus a valorização dos saberes, calcados em fundamentos para 

além da razão (emoção, intuição, sensorialidade); e) a relação sujeito e objeto (deve-se 

encarar a prática e a teoria como coisas apartadas ou a produção do conhecimento envolveria 

a interação entre sujeito e objeto, entre ação e reflexão?). Outra importante contribuição vem 

a partir de Caldart (2004), quando da indicação de elementos basilares para a construção de 

um projeto político e pedagógico da educação do campo pensada para o desenvolvimento 

humano e social na perspectiva comunitária. 

Esses pressupostos, que marcam os diferentes paradigmas de intervenção educativa 

no campo, são essenciais para que se percebam alguns aspectos críticos ao modelo de 

desenvolvimento capitalista para a agricultura brasileira sob a perspectiva do agronegócio.  

A realidade contemporânea nos põe diante de um desafio conceitual imprescindível 

para a compreensão do cenário global e dos processos sócio-espaciais por este engendrados: a 

necessidade de reconstruir a afirmação do espaço. Adentrá-lo como território e aprofundá-lo 
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em sua diversidade (as territorialidades, tanto as da esfera do capital monopolista e financeiro, 

bem como os da dimensão da identidade sócio-territorial). 

Esta assertiva, ao mesmo tempo em que nos aponta a necessidade da afirmação do 

espaço, como conceito-chave para a leitura geográfica dos fenômenos que se desenvolvem, 

articulam e definem a sociedade e, no cenário do vivido, se redefinem, se reconstroem, 

também se nos revela inquietante. Do ponto de vista metodológico faz-se necessário evitar a 

migração direta do conceito de espaço para o de território. Feito, por vezes, de maneira vulgar 

e sem os devidos aportes teóricos que qualificam o espaço em território (as dimensões do 

conflito, da identidade, do recortamento [escalaridade], relações de poder). 

O espaço, em se tratando de reflexão acerca do temário do desenvolvimento, no caso 

brasileiro, é um conceito que dá conta do discurso de Celso Furtado. Nesse sentido, a reflexão 

que destaque, por exemplo, a SUDENE que, enquanto instituição do Estado que pensa e 

promove ações de desenvolvimento, só tem sentido através de uma leitura que vislumbre o 

conceito espacial.  

A captura da Superintendência pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) seria a 

“morte” do projeto de Celso Furtado? Nesse tocante, a retomada do espaço, enquanto 

conceito motriz para a reflexão sobre o desenvolvimento, a partir do viés de compreensão via 

território, é uma opção teórica viável para a leitura geográfica do desenvolvimento. Nesse 

tocante, Silva (2009: p. 04) numa proposição de retomada dos estudos sobre a contribuição de 

Celso Furtado, afirma que 

 

A profundidade das pesquisas permitiu uma revelação, um desocultamento 
da real situação do nordeste. A região tão bem descrita nos romances com 
ambiência na Zona da Mata ou no Sertão mostrou seu rosto concreto e 
assustou. O desnudamento da realidade nordestina incomodou muitos 
políticos que faziam da miséria excelente mercadoria eleitoral. Os estudos e 
projetos trouxeram à tona cenas de um cotidiano novo para o chamado “Sul 

maravilha” e antigo para milhões de nordestinos em suas grotas no sertão 

profundo. Espaços rurais diferenciados no sertão, no agreste, no litoral foram 
revelados. Os núcleos urbanos nordestinos mudavam sua fisionomia à 
medida que novos espaços eram incorporados às relações de produção 
impostas pelo sudeste do país. A espessura das trajetórias de vida dos 
trabalhadores rurais em busca pela terra para plantar continha uma longa 
temporalidade. A Sudene de seus primórdios renovou o compromisso de 
perspicaz observadora de um acelerado processo de mudanças que a região 
conhecia. 
 

A SUDENE, na compreensão de Silva (2009) surgiu da oportuna força e 

perseverança de seu proponente em reunir, por intermédio do comando do referido órgão, o 
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planejamento das estratégias e propostas no intuito de procurar consolidar e gerar 

profundidade para as ações empregadas em torno do desenvolvimento.  

Desse modo, o território, que, tratando-se de um conceito que possui uma 

característica singular, assume o princípio da contradição em sua essência constitutiva. É, 

portanto, fragmento por essência.  

Nesse sentido, quando do emprego deste conceito no trato das questões relativas ao 

desenvolvimento e, ao pensar que o desenvolvimento deve ser entendido e praticado “para 

todos”, então, deve-se compreender o processo de desenvolvimento dentro de uma 

perspectiva que, no mínimo, atente para o aspecto político de sua leitura, na busca pela 

compreensão da desigualdade do desenvolvimento empregado no Brasil.  

Assim, território significa fragmento. Conforma contradições. É vívido em tensões e 

provocado por conflitos. Mas, também, é configurado por multiplicidades identitárias, 

compondo um rico e denso mosaico de temporalidades e espacialidades/territorialidades. 

Desse modo, tal vasto é o desafio da leitura do desenvolvimento pautado no território. 

Ainda Silva (2009) nos põe diante de uma inquietação sublime. A de nos portarmos 

com postura acadêmico-científica sem olvidar a importância do conceito de espaço, em se 

tratando da reflexão sobre o desenvolvimento. Pois, devendo o espaço ser compreendido 

como anterior ao território, o trabalho de investigação não deve prescindir do espaço como 

fonte referencial, que mais se aproxima da noção de totalidade. Portanto, deve-se manter a 

compreensão que ele (o espaço) constitui-se pelos territórios-fragmento. Estes, plenos em 

contradições, conflituosidades e temporalidades distintas, conservam essencialmente as bases 

para a leitura do espaço. 

Assim, se está diante de um problema teórico basilar. Como pensar o 

desenvolvimento com o fundamento no território, se este é fragmentado e conflituoso por 

natureza? Para esta reflexão, o autor propõe um retorno ao espaço. Compreendido como 

amplitude, e que contém o território, assim como também a região.  

Seguindo esse esforço propositivo, poder-se-ia empregar outras assertivas, que se 

fazem valer pelo espaço, tais como os trabalhos de Harvey (2000), na obra “Espaços de 

Esperança”, através da qual lança a concepção de arquiteto utópico, por intermédio da 

proposição do método “materialista histórico-geográfico”. O desenvolvimento aplicado na 

sociedade capitalista é visto, nessa acepção, como “desenvolvimento geográfico desigual”.  

O espaço, por assim dizer, é o conceito da modernidade. O território seria, por sua 

vez, o conceito da pós-modernidade: multitemporal, multiescalar. Hoje, o espaço não 
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consegue dar conta do todo que se nos revela como realidade de investigação. As políticas 

públicas brasileiras que possuem o caráter de desenvolvimento, a exemplo, estão pautadas na 

referenciação ao território, tais como os territórios rurais. 

Quando se faz um recorte na dimensão espacial, temos, a partir de então, a afirmação 

do território. Contudo, essa referência se constitui enquanto diretiva ao fazer o território-chão, 

e não necessariamente o território-produção, ou seja, o território fruto das relações sociais de 

produção, do construto social a ele incutido; reflexo e condição da (re) construção e/ou (des) 

construção da sociedade.  

No movimento de (re) construção / (des) construção ora referido, percebe-se o 

território como fragmento. O construto constitutivo de suas relações produz as 

territorialidades que, na dinâmica do cotidiano e no conflito, assumem caráter de 

fragmentações. 

Desse modo, o território seria, então, um “recortamento” do espaço. O conjunto das 

constituições das fragmentações contém o espaço. O espaço teria, nesse sentido, a noção de 

totalidade das coisas. Na relação entre espaço e território, sob a perspectiva do 

desenvolvimento, se não houver mais a diferença, acaba-se, ao menos teoricamente, a 

contradição. Logo, todos seriam iguais (espaço utópico da igualdade). Todavia, o território é, 

por essência constitutiva, formado e definido no conflito e na contradição. A diferença, 

portanto, faz parte de sua natureza constitutiva. 

 

4.2 A problemática do desenvolvimento na contemporaneidade 

 

Sen (2000) possibilita a assertiva de que o estudo do desenvolvimento deve passar 

necessariamente pela discussão sobre “liberdade ou liberalismo”, ou seja, os pensadores e 

gestores que articulam o desenvolvimento devem questionar qual princípio societário deve 

reger a concepção, pensamento e planejamento do ato de desenvolver.  

Conforme Martinello (2009: 245), há duas concepções primordiais para a sociedade 

de hoje. A primeira é a tomada da noção de desenvolvimento, sinalizando que “[...] se havia 

alguma noção clássica ou identidade comum acerca do entendimento do que seja 

desenvolvimento, a leitura da obra de Sen possibilita traçar novos aspectos interpretativos”. O 

outro conceito substancialmente importante é o de liberdade.  
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Vale ressaltar que Liberdade não é necessariamente liberalismo econômico 
ou desregulamentação da vida social, muito pelo contrário. É alto e caro o 
preço intelectual de reduzir o pensamento de Sen ao debate da economia de 
mercado, principalmente porque em suas obras há muito mais margem, 
argumentação e interpretação que permitem criticar o neoliberalismo e 
propor novas alternativas socioeconômicas do que propriamente criticá-lo 
por algo que o próprio autor não afirmou. [...] Essas atenções especiais e 
vigilância sobre pré-concepções de Liberdade e Desenvolvimento 
possibilitam compreender a relevância dos temas abordados por Sen, bem 
como apontar novas reflexões e incrementar o debate no Brasil da 
democracia, da capacitação, da ampliação de liberdades, da autonomia social 
e do desenvolvimento socioambiental (MARTINELLO, 2009: 246). 

 

A ideia de liberdade, que é claramente defendida nas formulações de Sen (2000), ratificadas 

por Martinello (2009), nos põe diante da preeminência de considerar a crítica radical a qualquer 

concepção de desenvolvimento que se sustente em premissas liberalistas, sejam estas depositárias do 

caráter clássico da Teoria Econômica ou classificadas como neoliberais.   

 Sob esse prisma de orientação a respeito dos estudos sobre a noção de 

desenvolvimento, bem como a respeito da ação de desenvolver, urge a necessidade de buscar 

referenciais alusivos à leitura contemporânea desta problemática. Um viés que possibilita este 

caminho reflexivo se circunscreve na pauta de discussão da sociedade capitalista moderna, 

segundo o qual se questiona o poder de propagação das teorias desenvolvimentistas no 

contexto da reprodução das relações de produção, frente às incertezas no tocante a exploração 

desenfreada dos recursos naturais, sobremaneira, associados ao temário da sustentabilidade 

ambiental e ancorados no discurso do desenvolvimento sustentável.  

 Assim, entre o ecologismo e o ambientalismo, a partir da segunda metade do Século 

XX, mais precisamente entre as décadas de 1960 e 1970, verifica-se em termos mundiais o 

que se poderia denominar de prelúdios de questionamento aos padrões de “desenvolvimento” 

global.  

O histórico desta empreitada traz consigo, inicialmente, o surgimento do conceito de 

ecodesenvolvimento. As origens desta concepção remetem à realização da I Conferência 

Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pelas Nações Unidas em Estocolmo 

(Suécia), em 1972. Trata-se de um marco importante para as discussões sobre 

desenvolvimento e meio ambiente. Marca o início da busca de elementos de mitigação dos 

efeitos das mudanças climáticas, advindas da ação humana na transformação da natureza em 

recursos materiais artificiais, em nome do crescimento econômico e o progresso social. 
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Nesse evento, como resultado das discussões foi elaborada uma lista de 26 

princípios, contidos na denominada “Declaração sobre o Meio Ambiente Humano”, que 

estipulava, dentre outros aspectos, ações para que as nações estabelecessem planos que 

resolvessem os conflitos entre as ópticas e práticas de preservação ambiental e do 

desenvolvimento. 

A conferência possibilitou trazer à tona a problemática ambiental. Enfatizou em suas 

discussões o caráter ecologista, em detrimento da reflexão sobre o desenvolvimento 

propriamente dito. Desde então, se iniciava a propagação do movimento ecologista pelo 

mundo, influenciando a formação de diversos grupos organizados em torno da preocupação 

com a preservação da natureza, dos seres vivos, da biodiversidade e dos recursos naturais. 

Enquanto isso, as leituras sobre a reprodução da vida e o bem-estar do ser humano 

permaneciam olvidadas.  

Os padrões de “desenvolvimento” desigual da sociedade de consumo e seus reflexos 

nas condições de vida humana (pobreza, miséria, fome), causados pela concentração da 

riqueza, eram vários níveis, eram vistos nos discursos político-econômicos como algo que 

causava inquietação - ao menos no campo das ideias. Contudo, não a ponto de sensibilizar e 

mobilizar esforços práticos para a ação de mudança, como se via em relação àqueles que 

empunhavam a bandeira do ecologismo. 

Posteriormente, o conceito de desenvolvimento sustentável, lançado pelo Relatório 

Brundtland de 1987 (Nosso Futuro Comum), foi o impulso orientador consagrado na 

Conferência sobre Meio Ambiente realizada na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), em 1992, 

conhecida como Rio-92. 

 
O conceito de desenvolvimento equitativo em harmonia com a natureza deve 
permear todo nosso modo de pensar, informando as ações dos decisores e de 
profissionais de todos os tipos, inclusive as dos funcionários burocráticos, 
que preparam e avaliam os projetos de desenvolvimento. A longa luta só será 
vencida no dia em que for possível, ao se falar do desenvolvimento, suprimir 
o prefixo 'eco' e o adjetivo 'sustentável' (Relatório Bruntland, 1987). 
 

O relatório apontava para a incompatibilidade entre o conceito de desenvolvimento 

sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes na sociedade até então. 

Neste conceito está consorciada a legítima preocupação com o meio ambiente e a não 

menos legítima preocupação com o crescimento econômico e a pobreza. Seria, por assim 

dizer, um avanço em relação ao questionamento sobre o imperativo desenvolvimentista: 



167 
 

crescimento com concentração de riqueza e alto padrão de vida para alguns, em detrimento da 

pauperização e recrudescimento da miséria na vida da maioria da população mundial.  

A Declaração do Rio e a Agenda 21, adotadas na conferência, assinalam uma visão 

de futuro que acompanhava essa linha de raciocínio, que foi representativa de um raro 

momento da vida internacional. 

Conforme Montibeller Filho (1993) há uma posição ética fundamental: o 

desenvolvimento voltado para as necessidades sociais mais abrangentes, que dizem respeito à 

melhoria da qualidade de vida da maior parte da população, e o cuidado com a preservação 

ambiental como uma responsabilidade para com as gerações que sucederão, na verdade 

 

[...] trata-se de gerir a natureza de forma a assegurar aos homens de 
nossa geração e a todas as gerações futuras a possibilidade de se 
desenvolver (Sachs, 1981, p.14). 

 

Para Sachs (1993) existem cinco dimensões que configuram a sustentabilidade para o 

desenvolvimento. São elas: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Numa síntese, a 

partir de Montibeller Filho (op. cit.), estas dimensões se traduzem como: 

a) Sustentabilidade Social: o processo que reduz substancialmente as diferenças 

sociais. Consideraria "o desenvolvimento em sua multidimensionalidade, 

abrangendo todo o espectro de necessidades materiais e não-materiais..." (Sachs 

1993, p.25). 

b) Sustentabilidade Econômica: a eficiência econômica se basearia em uma 

"alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular do 

investimento público e privado" (Ib., p. 26). A eficiência deve ser medida, 

sobretudo, em termos de critérios macrossociais. 

c) Sustentabilidade Ecológica: compreende a intensificação do uso dos potenciais 

inerentes aos variados ecossistemas, compatível com sua mínima deterioração. 

Deve permitir que a natureza encontre novos equilíbrios, através de processos de 

utilização que obedeçam a seu ciclo temporal. Implica também em preservar as 

fontes de recursos energéticos e naturais. 

d) Sustentabilidade Espacial: Pressupõe evitar a concentração geográfica 

exagerada de populações, atividades e de poder. Busca uma relação equilibrada 

entre cidade-campo. 
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e) Sustentabilidade Cultural: Significa traduzir o "conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem 

as especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local". (Ib., 

p.27). 

 

Assim, na década de 1980 difunde-se a expressão Desenvolvimento Sustentável. 

Pois, “[...] na Conferência Mundial sobre a Conservação e o Desenvolvimento, da IUCN 

(Ottawa/Canadá, 1986), o conceito de Desenvolvimento Sustentável e Equitativo foi colocado 

como um novo paradigma”, de acordo com Montibeller Filho (1993, p. 135). 

Seguindo a trajetória do pensamento sobre o desenvolvimento, agora com a 

adjetivação “sustentável”, nos defrontamos com um “novo” ideário em movimento de 

afirmação. Tanto entre a comunidade científica quanto para os setores de atividades 

produtivas em geral e, em especial ao setor ligado à tecnologia de combustíveis: a emergência 

dos agrocombustíveis no contraponto à disseminação do uso do hidrocarboneto na geração de 

energia. 

 

 

Estudos críticos sobre o desenvolvimento 

 

O temário do desenvolvimento se configura amplo e complexo, assumindo vieses de 

intervenção social, política e econômica que extrapolam os limites da investigação proposta 

neste trabalho. A busca pela compreensão do discurso de desenvolvimento que fundamenta a 

prática da ação estratégica do Estado, tomando por base a política com enfoque territorial, no 

entanto, torna-se o elemento norteador da leitura interpretativa posta em foco.  

Nesse caminho, define-se a busca por alguns estudos sobre o desenvolvimento que 

influenciaram e continuam a determinar os rumos do pensar e do agir em termos do ideário de 

desenvolver. 

O trabalho visa a realização de um apanhado sobre abordagens concernentes ao 

temário do desenvolvimento. As teorias do desenvolvimento perpassam caminhos em 

diferentes regiões do globo, tais como aquelas relacionadas à perspectiva da discussão 

temática sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, como é o caso dos países ditos 

como “emergentes”, como é o caso da Rússia, Índia, China Brasil e, mais recentemente a 
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África do Sul, se destacam, na atualidade, em relação à pujança de suas economias no cenário 

mundial.  

O pensamento sobre o desenvolvimento atrelado unilateralmente à modernização 

tecnológica, e não como fruto de processos histórico-geográficos é uma ideia recorrente. 

Harvey (2000) fala sobre a necessidade de construção de uma “dialética histórico-geográfica”, 

no intuito de analisar criticamente os caminhos adotados pela prática do desenvolvimento e, 

como base constitutiva para a construção de “espaços de esperança”, num indicativo de 

repensar o caminho do ato de desenvolver. 

Nesse tocante, a relação entre território e desenvolvimento merece destaque, frente à 

emergência do território como conceito motriz para a fundamentação das políticas públicas de 

desenvolvimento rural no Brasil contemporâneo.  

Assim, diante da intervenção que faz uso do conceito de território, estaríamos no 

levantamento da hipótese de que o discurso do Estado, assumindo o território como fetiche do 

desenvolvimentismo, encerraria sua marca de construção teórica? 

Em torno desse debate cabe-nos uma indagação: o território deve ser encarado como 

um mero recorte no espaço para a aplicação de uma política pública? Assim sendo, seria então 

o espaço um mero receptáculo que contém as coisas?  Na verdade, ao considerar-se a teoria 

social crítica, segundo Lefebvre, o espaço é vívido, denso e complexo em relações de (re) 

produção da vida social.  

Se se assume a perspectiva teórica de que o território é um espaço socialmente 

construído, cabe ao MDA o reconhecimento das dimensões que perfazem a essência política 

do conceito de território: o conflito. Materializado na produção espacial das relações sociais e 

na constituição da identidade. Esta última a partir da apropriação do cotidiano. Uma 

caracterizada pela concretude e a outra pela abstração (subjetividade e intersubjetividades). 

Na interação entre as duas dimensões estaria a síntese espacial que compõe a territorialidade.    

Desse modo, o território seria mais que um fragmento do espaço. Ele é reflexo e 

condicionante na dinâmica que (re) produz os processos sociais que o (re) fazem 

dialeticamente. Dentro de uma perspectiva sócio-histórica - no trato das dimensões da 

multitemporalidade e da multiescalaridade de hoje, assumir-se-ia então o caráter múltiplo das 

coexistências no espaço. Autores como Dallabrida & Fernández (2008) consideram o estudo 

do desenvolvimento sob o enfoque territorial em âmbitos espaciais periféricos, denotam que 

as principais abordagens teóricas contemporâneas que tangenciam a abordagem do 

desenvolvimento na perspectiva territorial são aquelas ligadas aos pressupostos de duas 
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vertentes, conhecidas como: 1) vertente globalista do “novo regionalismo” e 2) vertente 

regionalista. 

A primeira se sustenta, de uma maneira geral, sobre a ideia-força da homogeneização 

do espaço local, com base nos princípios liberais, acreditando que haja condições para a 

realização da concorrência perfeita entre localidades. Em suma, esta vertente possui quatro 

variações de abordagem, segundo Dallabrida & Fernández (Ibid.).   

A primeira variação é conhecida como escola da nova política urbana. Tem origem 

na crise que acometeu as cidades industrializadas dos países desenvolvidos na década de 1970 

e centra a argumentação “[...] na ideia de que os governos locais e as comunidades não têm 

outra escolha senão oferecer todos os tipos de concessões, tais como a flexibilização legal, 

isenções tributárias e até investimentos diretos do próprio governo local para atrair novos 

investimentos" Rodell (1993) Apud Dallabrida & Fernández (Ibid.).  

A segunda variação surge no final da década de 1980, e enfatiza a competição entre 

as cidades e as regiões europeias no âmbito do processo de unificação do mercado europeu. 

No geral, o pressuposto era de ao invés de investir em estrutura físico-territorial, a política 

urbana deveria partir da adoção de estratégias de competitividade em relação às outras 

cidades, na busca pela atração de capitais internacionais, como base para o desenvolvimento 

econômico local. 

A década de 1990 revelaria uma terceira variação, que se fundamenta na afirmação 

do surgimento de redes de cidades e regiões, as quais estariam conectadas entre si numa 

sociedade global baseada no fluxo de informações. Nessa abordagem o destaque seria dado à 

atuação das grandes empresas no gerenciamento dos fluxos globais de informação (as 

empresas multi e transnacionais), garantindo o estímulo à desregulamentação dos mercados 

de capitais. Os princípios de conectividade, inovação e flexibilidade institucional 

comandariam o privilégio de cidades em relação a outras e o sucesso das denominadas 

cidades-região no cenário global. 

Uma última abordagem da vertente globalista denunciaria entre as ciências 

administrativas e gerenciais, a partir do fenômeno da globalização, o surgimento e 

consolidação de uma ordem internacional que desconsidera as fronteiras nacionais. Deflagra o 

esgotamento do papel do Estado-nação e de suas políticas de regulação macroeconômicas. 

Essa variação fala até mesmo do desaparecimento do Estado. Condenando suas formas de 

intervenção e proclamando as vantagens da livre competição entre cidades e regiões Ohmae 

(1996) e Strange (1996) Apud Dallabrida e Fernández (Ibid).  
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A segunda vertente, a regionalista, acompanha o trabalho de autores que lançam a 

perspectiva da territorialização do desenvolvimento no contexto da nova economia 

internacional globalizada. Em síntese, a vertente aponta para a formulação dos estudos em 

quatro correntes de pensamento: a) estudos centrados na problemática da organização 

industrial; b) estudos centrados na crise do sistema fordista de produção; c) estudos centrados 

na composição espacial dos distritos industriais e d) estudos centrados nos meios inovadores 

para a concretização do desenvolvimento com enfoque territorial.  

No Brasil, pode-se assinalar a ocorrência de uma espécie de mescla mediana entre 

estas duas vertentes supracitadas, em se tratando da lógica de pensamento sobre as teorias de 

desenvolvimento.  

A contribuição de estudos como o de Andrade (1973), na obra Aceleração e freios ao 

Desenvolvimento Brasileiro, reforça essa assertiva, ao apontar alguns tipos de abordagem em 

relação ao desenvolvimento empregado no Brasil contemporâneo: a política de incentivos 

fiscais e de substituição de importações no artigo 34/18; a quebra dos pressupostos e objetivos 

da SUDENE em relação ao “desenvolvimento do Nordeste”, devido à captura da ação 

intervencionista da instituição pela classe hegemônica de poder nordestina; os desequilíbrios 

regionais mantêm-se vivos, a da noção de “região de contrastes”. 

Andrade apresenta ainda a indicação de um percurso metodológico que se pauta na 

vertente que apregoa a não homogeneização da região. Na afirmação e defesa da plena 

condição de uma região de diferenças: na diversidade regional se encontraria a chave das 

qualidades espaciais para o desenvolvimento da região. 

De acordo com Andrade, falar de desenvolvimento no Brasil remontaria a 

necessidade de compreensão da formação territorial e econômica do País. A base desta 

formação concentra-se no modelo de exploração que veio com os colonizadores portugueses. 

Calcados em uma estrutura anacrônica do feudalismo. Mas que, na verdade, seria o próprio 

mercantilismo mundial (base do capitalismo) que se instalava, e que se assumia como 

fundamento da economia da colônia brasileira. Enfim, houve um misto entre o “escravagismo 

feudal” (pré-capitalista) e o trabalho assalariado, no histórico da formação econômica 

brasileira, de base agrário-exportadora. 

O apontamento de Andrade nos faz associar às contribuições de Francisco de 

Oliveira (1981) e sua “Elegia para uma nova re(li)gião”. Onde apresenta uma conceituação de 

região, enfocando o nordeste como “região de regiões”, ou melhor, a configuração de 
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diferentes “nordestes”, dentro da própria configuração espacial da região, em torno da 

proposição de uma economia política do espaço. 

Abordagens sobre o desenvolvimento brasileiro, considerando o problema da 

abrangência da escala regional também constituem pauta nos estudos de Bacelar (1997), a 

qual concebe a região Nordeste dentro de uma visão espacial de herança de diferenciação e 

futuro de fragmentação. O mote da discussão centra foco na diversidade socioeconômica 

advinda da formação territorial e econômica, bem como em suas implicações para a realidade 

socioeconômica do nordeste de hoje, na condição de fragmentação das ações político-

econômicas – a guerra fiscal, sobretudo, entre as unidades federativas que compõem a região 

no intuito de atraírem investimentos de capitais e atividades produtivas de empresas 

originalmente instaladas na região Sudeste do País.  

A partir do livro “A Cidade do Pensamento Único: desmanchando consensos”, os 

autores Arantes; Vainer; Maricato (2000) nos falam que, em se tratando de desenvolvimento, 

estaríamos diante de um fenômeno social caracterizado pelas “ideias fora do lugar e o lugar 

fora das ideias”. Há, portanto, um arsenal político-ideológico-empresarial destinado a impor 

universalmente, à maneira do pensamento único, o planejamento estratégico para os lugares. 

E por que não dizer que este modelo/caminho de planejamento também se direciona para o 

campo, para o “novo mundo rural”. Haja vista a influência direta das políticas, inspiradas no 

modelo advindo da União Europeia (UE) para o Mercado Comum do Cone Sul 

(MERCOSUL), que culmina diretamente na criação do termo “agricultor familiar” como 

categoria “legitimada” pelas políticas públicas de acesso a crédito e à reforma agrária do B M, 

através das ações da SAF e da SRA/MDA.  

Desse modo, na linguagem difusa do pensamento único reprodutivista, o que se faz 

em território restrito e limitado, por suas relações singulares de poder e de identidade, ganha 

foros de universal, por intermédio da exportação/importação de modelos de desenvolvimento.  

Ritz (2002) assinala que o desenvolvimento seria apenas uma religião moderna. Em 

seu trabalho El desarrollo: historia de una creencia occidental, o autor afirma que o 

desenvolvimento se assemelharia a criação de uma nova religião, sustentada através do 

discurso da modernidade. Para o mesmo, a fundamentação desta “religiosidade” assumiria 

contornos de certo “fundamentalismo cego”, com a construção da noção de ideologia 

ocidental do desenvolvimento. Rist defende a ideia, em suma, de que o desenvolvimento é 

apenas uma criação ideológica e, numa postura radical, segundo a qual este jamais se haveria 

realizado.  
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O poder do discurso ideológico hegemônico, portanto, refletiria o exercício do poder 

do conjunto privilegiado da sociedade que pensa, concebe, planeja e executa as ações que se 

conclamam por desenvolvimento. Mas que, em verdade, se sabem correr para o mero 

progresso econômico ou avanço técnico que gera lucro e riqueza para poucos, em detrimento 

da maioria marginalizada dos processos erigidos pelo comando político-ideológico 

hegemônico. Embasamento este, que Peet (2007) chama por necessidade compreensiva para a 

(des) construção radical da ideia de desenvolvimento.  

Rigotto & Augusto (2007) apresentam a tese “a insustentabilidade do discurso do 

desenvolvimento sustentável”. Ao questionar a ideologia do desenvolvimentismo e os 

pressupostos do conceito de "desenvolvimento sustentável" que, segundo as autoras, desde 

meados da década de 1980, vem tomando o lugar primeiro no discurso dominante, mas nem 

tanto na prática dos agentes políticos e econômicos.   

No estudo, se verifica a compreensão de seu enlace no entrecruzar com a emergência 

da globalização e da sociedade de risco. Rigotto & Augusto defendem a noção de (in) justiça 

ambiental, que aparece como foco de análise principal. Ressaltam que a maior parte dos danos 

ambientais, que são derivados do modelo hegemônico de desenvolvimento, tende a recair, 

quase sempre, sobre os grupos sociais mais empobrecidos e vulneráveis. E ainda, nessa 

proposição teórica cabe a consideração sobre o território que, em suas múltiplas dimensões, 

serve como indicador e/ou operador útil para analisar as iniquidades socioambientais. As 

quais são relativas às interações entre saúde, ambiente e desenvolvimento. Para as autoras 

 

Entretanto, considera que o termo “desenvolvimento” não é sinônimo de 

sociedade, e prende o debate ao campo restrito da economia, reafirmando 
sua hegemonia, num momento em que se propõe a superação deste 
reducionismo e uma subordinação do instrumental econômico a questões 
éticas, em benefício de uma visão mais totalizante e social. O 
desenvolvimento sustentável seria um desenvolvimento “suportável”, 

distanciado da almejada “sociedade feliz” (RIGOTTO & AUGUSTO, 2007: 
478). 

 

O discurso do desenvolvimento sustentável, estando posto em questão, propicia a 

inquietação sobre o estudo do território que, hoje, atribui duas grandes tendências. Uma que 

evidencia nas tensões entre as forças produtivas a busca pelo reconhecimento de vantagens 

competitivas no território. A segunda perfaz a noção de um olhar estratégico ao território, sob 

o discurso de revalorização dos elementos da natureza, redesenhada para o modo de 

produção, se encorpando com a inserção das inovações técnicas.  
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As tendências (“forças produtivas” e “forças sociais”), conforme Rigotto & Augusto 

(2007) criam uma perspectiva para uma “nova territorialidade” (estratégias que visam a 

influenciar a ação de controle dos territórios). Introduziriam fortes diferenciações para os 

governos dos países, reduzindo o poder de controle do Estado sobre a dinâmica do processo 

produtivo e da sociedade nacional. 

Nesse contexto, no cenário conflitivo que concerne ao território, surge o significativo 

papel atribuído às comunidades. A possibilidade de repensar o desenvolvimento sob as bases 

do lugar ou de cada região. Onde possam descobrir seus próprios veios para a transformação 

das condições de vida.  

O Brasil, nesse cenário, tenta pautar no território a ideia do desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais, trazendo o discurso do desenvolvimento como expressão e 

instrumento que visa uma possível mediação de ações em torno do ato de desenvolver sob a 

égide da política do consenso. A política territorial, todavia, não pode olvidar o princípio de 

que a natureza do território reside no conflito. Consensos, portanto, nem sempre são 

possíveis. Se o desenvolvimento sustentável defende nos territórios rurais a prática da 

necessidade de consenso, incorre no risco de insucesso da política de DT. Na prática, a 

metodologia visa a adoção de uma pedagogia da ação intervencionista, fundada na noção de 

gestão das estratégias, ou melhor, na ação de controle social dos conflitos mascarados pelo 

demasiado discurso do consenso necessário. 

 

 

4.3 Por uma (des) construção do ideário do desenvolvimento 
 

A perspectiva de análise investigativa que pretenda pautar-se na temática relativa ao 

desenvolvimento territorial requer, dentre outras ferramentas, a identificação de alguns 

elementos temáticos norteadores desta abordagem teórica. Na perspectiva ora esboçada, são 

eles: a relação Estado, desenvolvimento e território.  

Todavia, alguns elementos constitutivos deste processo não podem ser olvidados26, 

também servindo como base de fundamentação ao debate, no entanto, como conteúdo auxiliar 

à proposta de investigação norteada pelos conceitos basilares.  

                                                 
26 Estes elementos constitutivos são os princípios que regem a socioeconomia solidária, a educação popular e a 
educação do campo; a dicotomia que envolve a relação agricultura familiar e agricultura camponesa. Tais 
elementos possibilitam suporte complementar ao enfoque principal, como se pode observar através do artigo 
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Desnudando a perspectiva de “desenvolvimento” do Estado: entre o pós-desenvolvimentismo 
e o modernismo crítico 

         

A partir da reflexão acerca da política de desenvolvimento proposta para o setor rural 

brasileiro, pode-se estabelecer uma relação em torno dos fundamentos teóricos e conceituais 

que formam a base de sustentação da proposta de ação do Estado, através da intervenção de 

suas representações político-institucionais. 

Peet (2007), ao analisar os imaginários de desenvolvimento, propõe o estudo do 

desenvolvimento a partir do que denomina de uma gama apropriada de conceitos analíticos. 

Para tanto, defende uma geografia crítica do poder, calcada na investigação científica de 05 

categorias fundamentais que marcam o poder político-econômico. 

A primeira é a ideologia, sob o enfoque da tradição da teoria crítica em Marx. 

Referindo-se à produção e disseminação de ideias, principalmente por parte do Estado e seu 

aparato burocrático, que apoia e legitima a ordem social dominante (MARX e ENGELS Apud 

PEET, 2007). A partir das formulações gramscianas durante a prisão em 1971, e 

posteriormente com os acréscimos de Althusser, pode-se tratar o problema a partir de dois 

níveis de controle político: a “dominação” (coerção física pela polícia, pelo exército e pelos 

tribunais - o aparato repressivo do Estado); e a “hegemonia”, que se refere ao controle 

ideológico e à produção do consentimento por meios não fisicamente coercitivos - o aparato 

ideológico do Estado27.  

 

Com o termo hegemonia Gramsci queria dizer produção cultural de sistemas 
inteiros de valores, atitudes, crenças e moralidades que dão suporte a ordem 
social existente e ao modo de vida prescrito. Hegemonia, para Gramsci, era 
um ‘princípio organizador’ difundido através da socialização, como senso 

comum em cada aspecto da vida diária. Ou, na versão de Althusser [...] o 
aparato ideológico de Estado instilou na mente das pessoas sistemas de 
significados que as deixaram em ‘relações imaginárias’ com a realidade - 
quer dizer, a construção social da imaginação impede qualquer coisa 
parecida com o entendimento do real (PEET, 2007, p. 25). 

 

                                                                                                                                                         
Diálogos na reforma agrária: articulação de saberes na construção de planos de desenvolvimento de 
assentamentos rurais, de autoria de Nascimento; Moreira da Silva & Vasconcelos (2008). 
 
27 Ambas as formulações de análise do aparato de Estado são tratadas por Althusser (1971).  
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Outra categoria seria aquela relacionada ao caráter do discurso, que, de acordo com 

Peet assume uma forma proposicional particularmente significativa em relação à forma das 

políticas sugeridas pelos especialistas para corpos institucionais governantes. Estes, por 

conseguinte, utilizam o discurso como instrumento do exercício e disseminação de poder. 

Assim, defende a proposição de que a conceituação crítica deve acrescentar, em seu 

patamar de investigação, a inquietação com os sistemas de significados, ou significações 

sociais imaginárias que instituem ordem social e organizam o mundo, assim como para 

Castoriadis (1991), onde conhecer uma sociedade significa reconstituir o mundo de suas 

significações imaginárias. 

Dessa forma, imaginário, criatividade e materialidade são ferramentas 

imprescindíveis para o estudo do desenvolvimento da ação política do Estado, levando em 

consideração ainda o campo vivo das tensões, das lógicas visionárias e do reino das 

interpretações. Estas, por sua vez, “sustentadas entre crenças e valores disseminados como 

verdades e formuladores de sistemas de ideologia dominante. As quais se configuram em 

formas práticas de consciência e intervenção no espaço”. Entre modos alternativos de 

conhecimento e modos diferentes de imaginar (Peet, 2007, p. 28). 

O que se denomina por governamentalidade seria a quarta dimensão categórica da 

análise proposta. Peet considera a contribuição de Foucault (1991), que se refere à 

governamentalidade como a palavra que exprime a mentalidade dos governos modernos - à 

mentalidade dos governantes e dos governados. De um modo geral, a governamentalidade 

explora como as autoridades do governo exercem o poder por meio de regimes de prática 

institucional e, desse modo perfazem a intervenção sobre o espaço. 

É nesse momento que se percebe a imbricação entre as dimensões do poder 

econômico propulsor - através do investimento de capitais e do controle da tecnologia 

avançada - e o poder teórico, que pensa a noção de desenvolvimento. 

Em suma, assinala-se, a partir da reformulação conceitual proposta, uma geografia 

crítica institucional do poder, fundada na leitura interpretativa das mentalidades e 

imaginários. Assim, as políticas e práticas de governança são concebidas por especialistas, em 

instituições concentradas em alguns poucos centros de poder: as denominadas cidades globais 

que exercem poder no cenário mundial.  

O conjunto destas atividades traduz-se no caráter de sua fluidez no território. Ou 

melhor, sua fluidificação em múltiplas ações territorializadas em centros de poder 

significativo na reprodução ampliada do capital, como afirma Moreira (1997). 
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Essa característica da fluidez somente torna-se possível, no atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade capitalista global, a partir do incremento cada vez mais 

recrudescente do avanço tecnológico.  

A revolução científico-tecnológica e a emergência das redes de informação e 

comunicação modernas, no dizer de Dias (2000) é que vai garantir a configuração espacial e o 

caráter de dinamicidade dada aos territórios da ação das empresas, instituições e da 

intervenção planejada do Estado.  

É com o advento das denominadas redes imateriais que se pode compreender a 

articulação das forças produtivas e a forma como desempenham a produção no território, 

engendrando a (des) construção e a (re) construção de territorialidades - consideradas no bojo 

da múltipla escalaridade do capitalismo financeiro e especulativo contemporâneos.      

A este momento crucial da contemporaneidade associa-se a discussão em torno da 

globalização e a crise dos estados nacionais, frente ao poderio da ação das corporações 

capitalistas e a ideia de perda da soberania nacional, assim como aponta Corsi (1999). 

No intuito de compreender os centros de poder formados por complexos de 

instituições, Peet classifica-os em quatro tipos principais, de acordo com o propósito 

dominante de suas instituições e do tipo de poder que elas geram: o econômico, o ideológico, 

o midiático e o político. 

Assim, tem-se na linha de pensamento pós-desenvolvimentista a ideia do discurso do 

desenvolvimento como agente de poder. Esta seria a quinta categoria da análise: 

poder/geografia. Peet chama atenção para a radicalidade do pensamento pós-

desenvolvimentista, que formula postura de negação ao conceito de desenvolvimento. E 

acrescenta que os princípios da democracia, emancipação, desenvolvimento e progresso são 

corrompidos pela forma social em que são engendrados pela modernidade capitalista.  

 

O desenvolvimentismo crítico moderno converte essas críticas negativas na 
positividade de uma série de propostas políticas de como mudar o 
significado e a prática do desenvolvimento.  [...] O modernismo crítico 
favorece, ao invés disso, a visão das massas oprimidas de todos os tipos - de 
movimentos sociais camponeses às organizações indígenas, às mulheres que 
se organizam por direitos reprodutivos, aos movimentos das classes 
trabalhadoras. [...] O modernismo crítico ouve o que as pessoas têm a dizer. 
Ainda assim, quer combinar os discursos populares dos movimentos sociais 
com as libertadoras ideias teóricas do modernismo, na forma de um 
desenvolvimentismo popular (Peet, 2007, p. 35).  
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O autor defende a postura intelectual que busque a formulação de um 

desenvolvimentismo crítico moderno, pautado na crítica ao sistema de poder capitalista, mas 

diferente da adotada pelo pós-desenvolvimentismo radical.  

 Entre a necessidade da (des) construção conceitual e o olhar da geografia, e a partir da 

análise pautada na investigação do discurso e da prática do desenvolvimento, deve-se 

procurar definir quais as ferramentas que possibilitem o estudo das políticas públicas do 

Estado brasileiro, no que tange ao desenvolvimento rural, mais precisamente a mais recente 

faceta do desenvolvimento territorial. 

Para tanto, torna-se de real valia avançar no debate em torno do qual se indaga os 

fatos e os sentidos do desenvolvimento, e com que método e perspectiva teórica se propõem 

trabalhar. A ferramenta de investigação aqui tratada define-se pela corrente teórico-

metodológica pós-desenvolvimentista, que, conforme Gómez (2007) configura-se numa 

crítica pós-estruturalista ao desenvolvimento, defendendo uma desconstrução de seu discurso 

e de sua prática, são o pressuposto teórico maior deste trabalho de investigação científica. 

Propõe-se uma leitura geográfica que lança a ideia de uma desconstrução da 

geografia do desenvolvimento, “[...] num duplo movimento imbricado de desconstrução do 

desenvolvimento e de desconstrução da relação geografia-desenvolvimento” (GÓMEZ, 2007, 

p. 39). 

A perspectiva da desconstrução do desenvolvimento no pensamento de Gómez reside 

na formulação de três provocações. Uma que considera o desenvolvimento como apenas uma 

“religião moderna”; uma forma religiosa que se sustenta no discurso da modernidade. Isto é, 

no conjunto de valores, crenças, e costumes que são elaborados pela construção ideológica do 

poder político-econômico, mas que transcorre por todas as esferas da vida em sociedade. 

Seria similar ao jogo de dogmas, fé e fanatismo que tornam reais e materializam as estruturas 

de poder para manutenção do status quo. 

Noutro ideia provocativa, o discurso do desenvolvimento é classificado como uma 

invenção que modela a concepção da realidade e a ação social daqueles considerados 

subdesenvolvidos. O desenvolvimento se constrói, se teoriza e se implementa através de uma 

rede que inclui variáveis macroeconômicas, questões culturais, participação de certas 

instituições e, sobretudo, através das relações que se estabelecem entre todos esses elementos. 

Estaríamos, portanto, diante de um desafio teórico-metodológico em torno do debate 

sobre o desenvolvimento. Entre a crítica radical pós-desenvolvimentista que apregoa a 

desconstrução do desenvolvimento, no caminho de sua eliminação, e a do modernismo 
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crítico. Eis o desafio. Qual postura a Geografia assume neste debate assume papel basilar que 

norteia a problemática do desenvolvimento. 

Em torno do debate sobre uma geografia para o desenvolvimento e uma geografia do 

desenvolvimento, destaca-se a contribuição das formulações teóricas de Escobar (1998) e 

Gómez (2007), os quais indagam a respeito de qual seria a contribuição da geografia e dos 

geógrafos para a desconstrução do desenvolvimento atual e para a formulação de um outro 

projeto socialmente mais justo. 

 Na relação entre território e desenvolvimento há um questionamento forte, portanto, 

para os geógrafos sobre que postura intelectual irão assumir frente ao desafio da crítica ao 

desenvolvimento. E mais, amplia-se o leque do debate incluindo o problema da utilização de 

categorias como território, lugar e escala. Categorias que o próprio desenvolvimento adota, 

mas, em muitos casos, simplifica.   

Estaríamos, assim, diante de um desenvolvimento territorial rural que se caminha 

para uma nova forma de orientação das formulações teóricas e das intervenções práticas 

voltadas ao desenvolvimento?28   

Ao analisar o território sob a perspectiva de uma geografia crítica do poder, 

considera-se: 

 

[...] essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator ‘territorializa’ o espaço. (RAFFESTIN, 1980, p. 143) 

 

O autor afirma também que: 

 

Toda prática espacial, mesmo embrionária, induzida por um sistema de 
ações ou de comportamentos se traduz por uma ‘produção territorial’ que faz 

intervir tessitura, nó e rede. [...] As ‘imagens’ territoriais revelam as relações 

de produção e conseqüentemente as relações de poder, e é decifrando-as que 
se chega à estrutura profunda. Do Estado ao indivíduo, passando por todas as 
organizações pequenas ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que 
‘produzem’ o território (RAFFESTIN, 1993, p. 150-152). 

 

Em suma, para a análise proposta neste trabalho, percebe-se que o território assume 

papel preponderante na sociedade contemporânea. De acordo com Saquet (2007, p. 113) “O 

                                                 
28 Essa discussão ganha relevo, no Brasil, em especial, a partir dos anos 1990. 
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território é condição de processos de desenvolvimento. São natureza e sociedade, 

manifestando-se de forma específica em diferentes lugares”. 

Dematteis (1995 apud SAQUET, 2007, p. 114) afirma que “o território significa 

economia, cultura, política e natureza: ambiente, chão, formas espaciais e relações entre 

sujeitos”. E sinaliza ainda mais: que a definição de territorialidade, perpassa a mediação 

simbólica, cognitiva e prática que a materialidade dos lugares exercita sobre o agir social. 

Seria, portanto, uma territorialidade ativa, através da organização política e do planejamento. 

 

A territorialidade é um fenômeno social, que envolve indivíduos que fazem 
parte de grupos interagidos entre si, mediados pelo território; mediações que 
mudam no tempo e no espaço. Ao mesmo tempo, a territorialidade não 
depende somente do sistema territorial local, mas também de relações 
intersubjetivas; existem redes locais de sujeitos que interligam o local com 
outros lugares do mundo e estão em relação com a natureza. O agir social é 
local, territorial e significa territorialidade (SAQUET, 2007, p. 115). 

 

Tal fato revela a conflitualidade em que podem estar contextualizados os sujeitos 

envolvidos na execução das ações propostas pelo MDA. Freire (2001), referindo-se à 

autonomia que deve perpassar os processos educativos de intervenção social, já nos adiantava 

que não é possível transformar o mundo, sem sonho, sem utopia ou sem projeto. 

 

É que o momento de que uma geração faz parte, porque histórico, revela 
marcas antigas que envolvem compreensões da realidade, interesses de 
grupos, de classes, preconceitos, gestação de ideologias que se vêm 
perpetuando em contradição com aspectos mais modernos. Não há hoje, por 
isso mesmo, que não tenha “presenças” que, de há muito, perduram no clima 

cultural que caracteriza a realidade concreta. Daí a natureza contraditória e 
processual de toda a realidade. (FREIRE, 2001: 318. Destaques no original). 

 

Neste sentido, cabe destacar o conceito de território empreendido pelo MDA, como 

espaço da identidade, do projeto compartilhado (território do consenso, do conflito camuflado 

na posição de negociação entre múltiplos sujeitos sociais e agentes públicos e privados). Há a 

disseminação da ideia de uma identidade comum que seria capaz de impulsionar o 

desenvolvimento de forma harmoniosa, em torno dos interesses comuns a todos, ou pelo 

menos da maioria. Este seria o território das políticas públicas. Desativado dos conflitos. Em 

favor do desenvolvimento capitalista. Este é o território como um instrumento de 

planejamento do Estado. 
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A complexidade de relações através das quais converte a categoria território (de 

natureza conflituosa por definição) é bastante problemática para a implementação de políticas 

públicas.  

Dentro da lógica discursiva da SDT há uma tentativa de abortar ou desenraizar a 

essência que caracteriza o conceito de território, para torná-lo hábil ao desenvolvimento das 

forças produtivas capitalistas. Transformando-o em espaço aplainado. Reduzindo-o a mero 

instrumental de aplicação de políticas públicas. Como se o mesmo fosse estéril e não fosse 

efervescente de ações de seus diferentes sujeitos sociais históricos, que, (re) produzem e (re) 

constroem e/ou (des) constroem espacialidades e territorialidades contraditórias. 

O território do desenvolvimento territorial está cortado à medida das necessidades de 

controle social e da reprodução capitalista.  

  

[...] O território que se vende como base de um consenso fundamentado na 
identidade e nos interesses comuns é apenas um recurso a mais, uma variável 
que deve valorizar-se para conseguir um bom desempenho econômico e a 
capacidade de competir no mercado. [...] o território, sob este paradigma 
desenvolvimentista, converte-se num recurso que deve ser valorizado e 
vendido (GÓMEZ, 2007, p. 51).   

 

No Brasil, enfim, tanto o desenvolvimento rural dos anos 1990 como o 

desenvolvimento territorial rural dos anos 2000 tem em sua base de fundamentação o aporte 

teórico que privilegia o elemento espacial para o desenvolvimento. 

Portanto, a ciência geográfica estaria diante do desafio de repensar a problemática 

espacial do desenvolvimento, sob a égide da categoria território. O cenário é instigante, 

indicando possibilidades para a construção de uma sociedade sem as “garras, amarras e 

chicotes” de um desenvolvimento desigual, combinado e produtor de geografias também 

desiguais. O caminho desse exercício reflexivo assinala a problematização do 

desenvolvimento que ora de apresenta. Abrindo margem às utopias. À (re) construção. 

Caminho possível? 
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5. TERRITÓRIO: CONSENSO OU CONFLITO? 
 

 

Na “caminhada no chão da noite”, continua o 
compasso da luta! 

 
Adaptado pelo autor29 

 

5.1 Da crise do modelo de sociedade à possibilidade de superação 

 

O mundo assiste hoje um período de inquietações e questionamento acerca do porque a 

ciência se encontra em crise, porém o que deve ser questionado é o quanto a sociedade 

mundial contribui na constituição dessa crise e a quê se pode direcionar para efeito de 

construção de possibilidades de superação. Não há ainda uma reposta em definitivo, todavia, 

na formulação de questionamentos podem-se constituir vieses ou indicativos a uma possível 

superação Kuhn (2000).  

A questão da dimensão espacial da crise salta em relevância, se levar-se como 

referencial a leitura geográfica da dicotomia crescimento e desenvolvimento. Está 

indubitavelmente atrelado à questão o fato de que a ciência e os cientistas, a sociedade, os 

sujeitos e agentes estão afastados do princípio do uso do conhecimento e, por conseguinte, do 

impulsionamento da ação política para fins humanitários. Para exemplificar melhor, percebe-

se que toda gama de saberes não tem permitido a igualdade entre os seres humanos, pois onde 

há mais socialização da ciência, há também melhor qualidade de vida. Veja-se como exemplo 

notório, onde nos países dito desenvolvidos, estão os “melhores” cientistas, os “melhores” 

laboratórios e as “melhores” universidades. Logicamente que não é apenas o fato de a 

“Ciência” aí presente ser o fator principal de desenvolvimento, pois, logicamente, há outros 

tão importantes quantos, que não podem ser dissociados, por exemplo, como se deu o 

processo capitalista presente.  

Na associação entre o processo capitalista e a ciência dita de ponta, torna-se mais 

perceptível observar, que qualquer sociedade que não consiga atrair, ou manter um 

investimento em ciência pura e aplicada, não conseguirá ou demorará um pouco mais, para 

que essa sociedade tenha uma evolução ou melhore sua qualidade de vida. 

                                                 
29 Adaptado da obra “Caminhada no Chão da Noite” de José de Souza Martins (1989). 
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Responder para quem esta posta a crise da sociedade, quem realmente a percebe, 

permite que haja especulação sobre quem produz e reproduz a sociedade nos moldes do 

desenvolvimento em que se encontra. Desde o surgimento da razão científica, a sociedade tem 

testemunhado o recrudescimento do uso, primeiro científico e depois científico-tecnológico, a 

serviço da classe dominante. Sua aplicação, em termos práticos e diretivos, apenas tem se 

evidenciado nas classes subordinadas com mais intensidade a partir de meados do século XX, 

muito em parte devido à criação de mais “Universidades” e Institutos de Pesquisa.  

Entretanto, à medida que o conhecimento deixa o enclausuramento dos muros daquelas 

instituições e chega à população, é um sinal de que há a necessidade de testar novos olhares. 

Para tanto, o desafio de possibilitar o diálogo entre saber acadêmico-científico e saber popular 

se destaca, hoje, como um significante viés de possibilidade de construção. De constituição de 

outros caminhos. Indicativos de superação? O passo é legitimado na experiência dialógica 

entre saberes. O desafio está posto.  

Sendo assim, a concepção deste viés, mesmo que ainda incipiente, abre meandros 

pulsantes e instigadores, para que se permita, tanto aos cientistas sociais como à sociedade 

civil organizada assumirem o poder de transformação da história. Porém, o desafio corre o 

risco de recair no exacerbado comunitarismo: onde se roga salvação plena ao idealismo da 

ação comunitária, pretensamente autônoma por si mesma. Uma síntese entre leitura da 

realidade, calcada na experiência cotidiana nas lutas sociais (saber-fazer sociopolítico) e o 

saber-pensar acadêmico, pode se constituir como alternativa. No entanto, o discurso que se 

apregoa como síntese relacional supracitado, também pode prender-se se tornando a serviço 

do poderio da classe dominante.  

 O efeito da dominação têm se aproveitado da crise e procura tomar para si o rumo da 

análise interpretativa do real, por vezes, camuflando ou escamoteando objetos de estudos que, 

outrora respondiam outros olhares, pois lhes permitem conceber a possibilidade de 

reconhecimento e manutenção do status quo, como é o caso do discurso agroecológico 

(agrocombustíveis) no contexto da crise do desenvolvimento e na exploração dos recursos 

energéticos, com base nos combustíveis fósseis. Isso permite que haja socialização de 

conhecimentos, outrora escondidos ou guardados, permitindo que se tenha enfim acesso às 

novas descobertas na ciência, sob o jugo e orientação da reprodução do capital monopolista. 

Esses casos ilustram bem, como o conhecimento é tratado e se torna a serviço da dominação.  
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A crise, nesse sentido, também é uma crise de consciência das pessoas, cientistas ou 

cidadãos da vida cotidiana. Muitas vezes os interesses pessoais ou de grupo social se 

sobrepõem, tornando-se maiores do que os da sociedade mais ampla. Isso tem contribuído 

para que não se consiga um diálogo comum entre os diversos segmentos da sociedade. Para 

Kuhn (2000), os paradigmas pressupõem um novo nascimento na ciência, portanto um novo 

caminho inclusive para a leitura da humanidade. Enquanto para Frigoto (1995), Morin (1996), 

Leff (2001), etc., se anuncia o limiar de um novo começo. Mas um começo que deve ter por 

princípio o conhecimento da totalidade, de um diálogo interdisciplinar. 

Morin (1996) destaca-se entre aqueles cientistas que têm uma visão mais aprofundada 

da crise nas ciências e, por que não dizer para além desta, transportando o debate em torno 

dessa crise para o pessoal, ou seja, há também crise do e no indivíduo. Essa crise individual 

permite a cada pessoa pensar e repensar seu papel enquanto ser orgânico da sociedade, pois 

ela constitui-se como parte de algo maior que é na essência, a sociedade. Caso o indivíduo se 

veja como ser isolado e como não constituinte da sociedade, ele não conseguirá juntar-se 

enquanto ser social. Essa separação individualista é, segundo Morin, uma das causas que não 

tem permitido o diálogo entre o homem comum e nem entre os cientistas considerados 

indivíduos especiais. Dificuldade esta que engendra também a deficiência das organizações 

constitutiva dos grupos sociais em articulação política. 

Leff (2001), por sua vez, demonstra que estamos em crise socioambiental. Num 

discurso criado também pela sociedade e, que ganha no relevo acadêmico-científico força de 

sustentação política. Sabe-se que a crise que tem avassalado a natureza é em função da visão 

errônea, preconcebida, de uma natureza fora da realidade humana. Onde o homem não é parte 

do sistema natural. A concepção do homem como ser essencialmente social dominante do 

natural, cria uma barreira que se mostra intransponível. Como a compreensão de que o 

socioeconômico é mais importante do que o sócio-natural, trazendo para a humanidade um 

mal para se próprio. O remédio para esse mal passa pela aceitação de que a humanidade é a 

geratriz de sua crise, enquanto sistema integrante de um sistema maior e mais complexo que é 

a natureza.  

O que se apregoa como crise em várias áreas, é resultado da negação do próprio homem 

em não se aceitar como um ser que evoluiu como ser e tem história, mas que essa história é 

negada, quando vai de encontro às suas necessidades, criadas como uma forma de dar vazão 
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ao consumismo de uma modo de produção que exige o máximo da natureza, sem se importar 

que esta não depende do homem, mas sim ele é quem necessita dela. 

O ser humano possui a capacidade de construir e de destruir quando faz uso do 

conhecimento com toda sua complexidade, mas não desconstruiu, ainda, o nó que foi dado 

quando da fragmentação do conhecimento, fruto da separação e especialização funcional, 

ditadas pela sociedade, atendendo às demandas de exigência do desenvolvimento sob o 

padrão capitalista. Contudo, espera-se que se possa contemplar um novo caminho no sentido 

de redefinir a postura político-ideológica do conhecimento frente à crise do modelo de 

sociedade que se nos revela. 

A afirmação de necessidade de superação de uma crise não é tarefa fácil. 

Principalmente para a construção de pensamento em ciências sociais. É uma busca que deve 

se iniciar, segundo Frigotto (1995), de um caminho interdisciplinar. Essa 

interdisciplinaridade, apesar de ter um discurso novo, pois data desde os anos 1960 e, 

configura-se como um caminho ainda a ser trilhado, mas que exige renúncia ao egocentrismo 

que os vários ramos da ciência alimentam. 

A falta de diálogo entre as ciências sociais, naturais e exatas, por exemplo, permitiu que 

elas, a seu modo, evoluíssem separadamente, não havendo muito contato entre ambas, e 

quando havia era de cientistas solitários que tinham uma visão mais abrangente, porém 

resultava no afastamento de seus pares que os viam destoarem de sua comunidade. Esta 

separação acaba por contribuir na exacerbação da importância e peso que as ciências exatas e, 

em especial as tecnológicas possuem na atualidade: nos tempos da aceleração advindos da 

revolução científico-técnica e, mais recentemente, informacional. 

A interdisciplinaridade surge como orientação possível, porém não necessariamente 

leve, repensar o próprio ato de se fazer ciência, bem como abre caminho para o enfrentamento 

do desafio lançado anteriormente: a busca pela relação saber científico e saber popular, como 

viés de (re) construção do problema do desenvolvimento. Todavia, nem sempre é possível 

fazer a integração entre saberes consolidados, de forma que haja abertura para a aquisição de 

novos conhecimentos, partilhados entre indivíduos que se permitam transitar em outras áreas, 

sem que se perca a sua formação original, ou seja, não negar a ciência enquanto “disciplinar”, 

mas buscar novos saberes que posam contribuir para a superação da crise da própria ciência, 

que é retrato da crise da humanidade. 
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Como início dessa superação, entende-se que o diálogo deve prescindir de uma 

consciência sobre o homem como parte integrante da natureza e que todos são iguais, 

independentemente de suas filiações sociais e acadêmico-científicas. 

Quando se busca uma compreensão dos paradigmas que dão veracidade aos 

conhecimentos científicos, deve-se levar em consideração que o momento histórico contribui, 

e às vezes ou quase sempre, para a uma “nova leitura interpretativa sobre a realidade social”. 

Toda e qualquer ciência possui um início em sua aventura disciplinar nos moldes que as 

regras sociais vigente permitem. Pode-se perceber que ela mantém uma forte ligação com a 

ciência que a precedeu, ou que lhe deu origem, pois normalmente o surgimento de uma 

ciência é fruto da insatisfação dos cientistas, que não conseguem ver respondidas algumas 

questões na ciência disciplinar por eles vivenciadas. Até então sua “verdade científica” era 

inabalável, por estar ancorado em verdades que seguiam regras rígidas da metodologia 

científica, especialmente quando se baseia em dados estatístico-matemáticos. 

No presente momento, o conhecimento científico disciplinar passa por crise 

paradigmática Kuhn (2000), sendo por isso um período fervilhante na busca da união da(s) 

ciência(s), em torno da necessidade de superação do modelo de sociedade. Dib-Ferreira 

(2010: p. 93) afirma que 

 

[...] após a “revolução científica”, quando a ciência moderna foi 

fundamentada pela primeira vez, por volta de século XVII, a ciência passou 
a ter um método, uma forma única de construir conhecimento e produzir as 
“verdades científicas", que só seriam aceitas como verdade se pudessem ser 

provadas e comprovadas por qualquer pesquisador, por meio daquilo que 
hoje conhecemos como método científico. 
 

A ciência moderna é fruto da dicotomia sujeito-objeto iniciada no momento de sua 

concepção no século XVII. O sujeito para a ciência seria o próprio mundo em si, passível de 

ser estudado em suas nuances, enquanto o objeto segundo Mello (2010) privilegia a 

objetividade, em detrimento da subjetividade, como a dimensão que qualifica o 

conhecimento.  

A pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são caminhos 

surgidos na tentativa da unificação, ou para alguns a superação da disciplinaridade da ciência 

frente ao desafio da aproximação de fato com a sociedade. Para Ritto (2010) a consciência 

desenvolvida no domínio científico a respeito da relatividade, da quântica, da incerteza, da 
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indeterminação e da incompletude alterou o curso determinista da história e revelou a 

fragmentação do conhecimento. 

 O conhecimento multidisciplinar ou pluridisciplinar pressupõe a interação de várias 

disciplinas sobre determinada questão científica, como a problemática do desenvolvimento 

encerra, existindo apenas um diálogo entre elas, onde cada uma mantém seu ponto de vista 

sobre o objeto da pesquisa, mas não há convergência e/ou troca de saberes. Na 

interdisciplinaridade existe a interação entre disciplinas com a respectiva transferência de 

metodologias de uma para outra. 

A transdisciplinaridade seria uma compreensão mais abrangente de determinado 

problema a ser resolvido. Nessa concepção existe uma troca de saberes onde os diferentes 

conhecimentos, ditos científicos, e aqueles que não seguem regras teórico-metodológicas, são 

compartilhados pelos sujeitos sociais. Nessa permissão é que residiria á abertura do diálogo 

com o saber popular, fundado na experiência da realidade de vida dos sujeitos sociais. 

Nicolescu (2002) preconiza ainda que o conhecimento disciplinar e transdisciplinar 

não devem ser percebidos como antagônicos, mas complementares entre si. O quadro 01 

apresenta um comparativo entre o conhecimento disciplinar e o transdisciplinar na concepção 

de Nicolescu. 

 

Quadro 06 - Comparativo entre o conhecimento disciplinar e transdisciplinar 

Conhecimento Disciplinar  Conhecimento Transdisciplinar 

in vitro in vivo 

Mundo externo – Objeto Correspondência entre o mundo externo 

(Objeto) e o mundo interno (Sujeito) 

Conhecimento  Compreensão  

Inteligência analítica Um novo tipo de inteligência – harmonia 

entre mente, sentimentos e corpo 

Orientado para o poder e a posse Orientado para o deslumbramento e a 

partilha 

Lógica binária Lógica do terceiro incluído 

Exclusão de valores Inclusão de valores 

Fonte: Adaptado a partir de Nicolescu (2002). 

Elaboração: do autor. 
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Segundo se percebe no quadro 06, o conhecimento transdisciplinar seria uma visão 

mais avançada em relação ao conhecimento. Segundo Castro (2007) por realizar a 

cooperação, a conexão e o diálogo transmigratório de diversas disciplinas para construir 

novos referenciais conceituais e metodológicos, a transdisciplinaridade promove a troca entre 

“saberes científicos e os não científicos”, enuncia a axiomática entre arte, ciência, tradição e 

filosofia.  

Abre-se, minimamente, caminho ao diálogo sociedade e ciência. Podendo, portanto, 

ser um indicativo de possibilidades à superação da crise por intermédio de novos olhares ou 

se circunscrever como uma utopia distante ou inatingível? 

 

 

5.2 Duas vertentes da crise em relação ao DT 

 

O Estado brasileiro, ao longo da experiência histórica acerca do temário do 

desenvolvimento rural, estaria construindo / reforçando uma lógica de desenvolvimento do 

campo sustentada no reforço à conflitualidade da luta de classes frente aos paradigmas da 

questão agrária. 

Desse modo, questiona-se: as ações estratégicas do Estado, redundando na 

implementação das políticas públicas da SDT/MDA, em torno da criação dos denominados 

territórios rurais, estariam na realidade contribuindo para a efetiva afirmação do território 

como concretude e vivência representativa dos sujeitos sociais envolvidos? 

A reflexão aponta para alguns caminhos de investigação, como a necessidade de 

identificar como se constituem os territórios, inclusive no sentido de captar em meio às 

“coesões” e “identidades” as fragmentações, diferenças e desigualdades entre os sujeitos 

sociais que compõem esses espaços.  

O debate imediato se dá, portanto, em torno do antagonismo relativo às duas 

vertentes que podem caracterizar a orientação teórico-metodológica sobre o território, como 

artefato para as políticas públicas de caráter intervencionista, quais sejam: a do consenso e a 

do conflito. Ambas contribuem como elementos constitutivos à concepção do território como 

base para a formulação das políticas de desenvolvimento territorial.  
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A primeira apregoa a opção pela “política do consenso”, isto é, temos, então, a 

afirmação de um conjunto de ações estratégicas que, são norteadas em torno da busca por uma 

pretensa neutralidade política. Uma visão “harmônica”, que negligencia a essência conflitiva 

que caracteriza o conceito de território.  

A outra vertente, que se configura em termos da crítica à política de DT 

implantada, pressupõe o indicativo da afirmação da “política do conflito”, ou seja, na 

necessária busca pela orientação dialógica se teria a construção de uma leitura territorial mais 

próxima da realidade socioespacial - densa e vívida em contradições. Estas que, de acordo 

com esta premissa, não podem jamais ser olvidadas em quaisquer processos que se pretenda 

pensar, planejar e executar-se em termos de política de desenvolvimento.   

Em face do desafio teórico sobre as questões levantadas a respeito da abordagem 

territorial do MDA, se pode afirmar em síntese, que os processos sociais que engendram tanto 

a concepção, como a prática das políticas públicas do Estado para o desenvolvimento rural 

brasileiro, sob a óptica do território, se fundam na vertente que apregoa a política do 

consenso.  

 Seguindo a perspectiva do exercício da (des) construção assinalado no capítulo 

anterior, busca-se agora a continuidade da reflexão em torno da indagação motriz da 

investigação da tese: o território, no que concerne à intervenção do DT, desconsidera os 

fundamentos que perfazem as questões relativas aos processos de transtemporalidade e a 

constituição da leitura interpretativa das multiterritorialidades – marcas patentes da (re) 

produção da sociedade.  

 Nesse contínuo exercício reflexivo, nos impulsiona a proposição de Harvey (2000), ao 

pensar o direito à diferença como princípio fundamental à utopia de outro desenvolvimento 

possível. Neste mesmo estudo, o autor, que trata da análise do denominado “desenvolvimento 

geográfico desigual”, como base para o trabalho do “arquiteto utópico” para a (re) construção 

do mundo e da vida, acaba nos possibilitando indícios para a construção de outro viés do que 

comumente se chama por desenvolvimento. 

 É o desafio do problema de repensar a relação território e desenvolvimento. Sobre esta 

díade relacional, que deve ser lida e compreendida sob a égide das coexistências no tempo-

espaço, Saquet (2011), emergem duas vertentes dialéticas que, ora se opõem e ora 

possibilitam indicativos de coadunação. Ambas assumem significante posição nesse exercício 

reflexivo.  
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 Uma assinala a possibilidade real de uma (re) construção do desenvolvimento, todavia 

ainda em processo de construção. E a outra se constitui pela negação radical ao 

desenvolvimento, tido como mito moderno. É bem verdade que, ambas vertentes se 

circunscrevem na perspectiva teórico-metodológica pós-estruturalista, fundada em estudos 

sobre a crítica teórica e à intervenção prática desenvolvimentista. Nesse contexto 

investigativo pode-se debruçar nos estudos de alguns autores, a destacar: Peet (2007), Gómez 

(2007), Ritz (2002).   

 A vertente teórica que se constitui na negação ao desenvolvimento, possui como 

fundamento maior a assertiva de que: na sociedade capitalista nunca houve e nunca haverá 

desenvolvimento de fato. O que se verifica é a recrudescência da desigualdade, e que com 

essas bases jamais será possível (re) pensar o desenvolvimento sob qualquer forma 

alternativa, enquanto houver a sociedade tiver na reprodução das relações capitalistas de 

produção a premissa de sua constituição. Logo, o mesmo se torna um discurso fantasioso 

moderno. Um fenômeno discursivo eufêmico. Isto é, um recurso retórico que aprisiona, 

engana e condiciona a exclusão, opressão e exploração da maioria, frente aos privilégios de 

grupos seletos.  

   Conforme Gómez (2008) se esta vivenciando nos tempos de hoje a primazia do 

discurso do consenso, que assume uma legitimidade incontestável. Contrariando uma leitura 

de mundo ameaçado por conflitos que o arrastariam para o caos e/ou à barbárie – como o 

terrorismo, violência urbana crescente, as disputas étnicas e a intolerância religiosa etc. – o 

consenso aparece como o bálsamo necessário para tranquilizar a consciência social, que 

aponta a formação de um discurso unívoco: a existência de uma possibilidade de 

entendimento, por intermédio do diálogo, que nos permitiria evitar a destruição da vida e do 

mundo por completo. 

   Esta visão segundo o autor nos conduz a uma leitura apressada, simplista, dicotômica 

e espetacular da essencialmente conflitiva sociedade capitalista. Esta assertiva se inscreve, 

portanto, dentro de uma falsa suposição de que o bem e mal ocupariam lugares perfeitamente 

limitados. E o consenso, como que num passe de mágica, poderia desativar os conflitos 

subjacentes e que deflagram a realidade estrutural de toda a sociedade, considerando o mundo 

vivido por cada grupo social nos territórios. Entretanto, muito embora se trate de um discurso 

consensual, a prática se revela neutra, nem tampouco técnica e metodologicamente perfeita. 

Onde as partes que se encontram em disputa procuram conciliar as suas diferenças e, de forma 
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harmoniosa, reestabelecer suas demandas em função de um imaginário composto por 

objetivos maiores e interesses comuns. Ao contrário, o consenso na sociedade capitalista é um 

campo de forças; cenário de batalhas e disputas acirradas. Onde as regras do jogo são 

devidamente impostas por quem detém o poder; por aqueles que conseguem exercer a 

dominação de forma hegemônica sobre a maioria desprivilegiada. 

   De um modo geral, surge a afirmação de uma faceta moderna para pensar a lógica do 

desenvolvimento rural, que almeja consensuar o livre mercado com as políticas sociais. E 

mais ainda, visa o estabelecimento difuso de que é possível construir o desenvolvimento no 

consenso entre o modelo do agronegócio capitalista e o modelo calcado nas lutas e 

reivindicações da sociedade civil organizada, a entender dos movimentos sociais do campo. 

   Ainda de acordo com Gómez (2008: p. 250) 

 

[...] después de la revolución verde (décadas de 1950 e 1960), el desarrollo 
rural integrado (décadas de 1970 e 1980) y el desarrollo rural com base local 
(década de 1990), las instituciones internacionales dedicadas a la promoción 
del desarrollo proponen una nueva panacea para el medio rural llamada 
desarrollo territorial rural. 

 

   Assim, pode-se dizer que as proposições políticas, que se desdobraram nas tentativas 

de planejamento e intervenção voltadas para o desenvolvimento rural desde meados do Século 

XX até o início do século atual constituem um conjunto elementar de fracassos político-

institucionais. Ao passo que urge também a necessidade de reformulação das concepções 

políticas nesse tocante, advindas das mudanças socioeconômicas que, por sua vez, 

preconizam a demanda por uma nova formulação propositiva. Como premissa do território 

como fundamento basilar ao desenvolvimento30. 

   Para esta corrente de pensamento crítico não há como separar pobreza, desigualdade e 

desenvolvimento Gómez (2007). A definição advoga para si a redução da pobreza como 

elemento fundamental do enfoque territorial. De um lado se teria tem-se a confiança no 

                                                 
30 A tendência em pensar a estratégia propositiva sob a égide do conceito de território encontra inspiração, em 
especial, nos estudos sobre a experiência desenvolvimentista da denominada “Terceira Itália” e em programas 

europeus como o Leader. O modelo italiano da chamada Terceira Itália, se fundamenta no complexo produtivo 
de distritos industriais, clusters e até mesmo Sistemas Locais de Produção (SLP), como as formas que mais são 
utilizadas para determinar os agrupamentos de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), que marcadamente nas 
décadas de 1970 e 1980 incidiram no padrão de desenvolvimento italiano, mais precisamente nas regiões do 
centro e do nordeste, que se mostravam em crescimento, através de aglomeração de pequenas firmas, sendo 
denominadas a partir de então de “terceira Itália” (Schimtz 1997). Sobre este tema ver mais detalhadamente 
Gómez (2006) e Ilha; Coronel; Alves (2005). 
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mercado e na competitividade como condicionantes importantes ao desenvolvimento rural e, 

de outro, o imaginário do consenso “entre los actores locales entre sí y entre ellos y los 

agentes externos relevantes” Gómez (2008: p. 252). A afirmação da consensualidade entre 

grupos sociais diferentes, dentro de uma nebulosa tessitura que hipoteticamente superaria a 

conflitividade. 

   Desse modo, o DT acaba contemplando em um só rol aspectos variados, que possuem 

nuances complexas, tais como: pobreza e miséria, consenso, competência, competitividade, 

cultura, identidade e territorialidades. É uma proposição que tem a “fe en el capitalismo 

neoliberal que enfatiza las bondades del libre mercado y acción del Estado para paliar sus 

efectos  negativos” Gómez (2008: p. 252). 

   O contexto que se apregoa é o do território sem conflito. Moldado pela cooperação e 

solidariedade recíproca e na articulação de interesses comuns. É o território do consenso que 

surge como emergência nas políticas de DT rural. Todavia, o consenso, na prática, não se 

efetua em neutralidades. No entanto, se difunde “como si los intereses y dominaciones 

atávicas y recientes, de repente, desapareciesen” (Gómez 2008: p. 253). 

   Enfim, o viés analítico que defende a negação do desenvolvimento se afirma na 

constatação da falsa visão harmônica entre os sujeitos sociais que atuam na produção do 

espaço. E, levados como fundamento da política de DT, moldam os territórios rurais 

propositivamente sob este amálgama.  

   O território é visto como um espaço onde, através da prática intervencionista mediada 

pelo Estado, indivíduos, grupos humanos e instituições públicas e privadas (leia-se pequenos 

produtores, latifundiários e empresariado agroindustrial) comporiam um intrínseco e 

harmônico arranjo territorial, mais ou menos complexo, que pensa, planeja e executa as ações 

do desenvolvimento, tendo na eufemia o desbaratamento da conflitividade. 

   Nesse sentido, se pode afirmar então, que se está diante de um eufemismo moderno. 

Na articulação de um discurso retórico que se faz marcadamente presente nas formulações, 

bem como na prática desenvolvimentista enquanto processo socio-histórico. Assim, ao passo 

em que se pensa e atua sob o fundamento de uma pretensa consonância de interesses, o 

território do MDA se torna cenário da atuação de uma política de harmonia na busca pelo 

consenso do impossível. 

 Com base no pensamento supracitado, e de acordo com Porto-Gonçalves (2009), o 

desarrollo alrededor de la autonomia na atualidade necessita de uma reinvenção daquilo que 
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se comumente denomina e se concebe por território. O autor chama atenção ao fato de que 

essa reinvenção encerra questões do tipo: 

 

El “desenvolvimento” (desarrollo), entre lós muchos significados que 
encierra, contiene uno muy especial que se refiere a su no “envolvimento” 

(envoltura) con los lugares y las regiones en sus singularidades.  Hubo un 
autor, Walter Rostow, que llegó a caracterizar el momento exacto en que un 
país o una región se desarrollaban como  take off; o sea, una metáfora de la 
aviación para señalar el momento del despegue.  Desarrollar es despegar y, 
así, el “desenvolvimento” es también  “des-envolvimento” en el sentido 

preciso de romper el “envolvimento” (environment, del inglés), de privar a 
quienes son de lo local, a quienes son de una determinada región o de un 
determinado territorio, el poder de definir su propio destino, de concebir su 
propio ambiente.  En ese sentido, “des-envolver” es desterritorializar. Sus 
raíces pertenecen a la tradición liberal que, por ello, da tanta importancia al 
derecho de ir y venir, y no da ninguna atención al derecho de quedarse, al 
derecho de permanecer que, en el fondo, es el derecho de territorializarse por 
sí mismo, en su differentia specifica.  Por ello, es importante constatar que la 
crisis del desarrollo viene junto con el debate acerca del territorio y de las 
territorialidades (Porto-Gonçalves, 2009: p. 12). 

 

 Esta passagem, de certa forma corrobora com o pensamento crítico de negação ao 

ideário do desenvolvimento moderno. Pois, a perspectiva de desenvolver acaba por excluir, 

por assim dizer, no sentido preciso de quebrar o "envolvimento". Ou seja, priva as populações 

locais que compõem uma determinada região ou território o poder de definir o seu próprio 

destino, de projetar seu próprio ambiente.  

 Nesse sentido, o discurso de participação democrática, disfarçado em controle social 

hegemônico, revela o não envolvimento de fato. Significa o ato de desterritorializar os 

sujeitos em relação à política. A população se distancia do planejamento e execução das ações 

de desenvolvimento. Estes elementos não lhes são identitários.  

 O controle social preconizado proporciona em muitos casos a não participação ou 

pseudo-participação31, que se impõem como condição. As raízes do desenvolvimento estão na 

tradição liberal. Dada muita importância para o direito de ir e vir, e não dá atenção para o 

direito de permanência. Negligencia-se o direito de permanecer, que, no fundo deveria ser o 

direito a se territorializar no respeito à sua diferenciação específica. Portanto, é importante 

notar que a crise do desenvolvimento vem junto com o debate sobre o território e a 

territorialidade. 

                                                 
31 Para entender melhor as tipologias da não participação e pseudo-participação, ver SOUZA, M. L. de. (2003). 
ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
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 E é com base nesse pressuposto que a mesma vertente teórica que afirma a crítica ao 

desenvolvimentismo também salienta, segundo autores como Peet (2007), a possibilidade 

como viés de busca alternativa aos moldes de desenvolvimento vigentes. 

 Pode-se encontrar na vertente teórica que conclama a ideia de possibilidade de 

redefinição do padrão de desenvolvimento, o argumento que aproxima este ideário em torno 

do desenvolvimento geográfico desigual e do utopismo dialético, como assinalado em Harvey 

(2000), no estudo da produção do espaço de desenvolvimento da sociedade capitalista. Há, 

para o autor, três abordagens sobre a globalização: como processo, como condição ou como 

projeto político. Ele define o foco de sua análise na abordagem processual, ou seja, na 

inquietação acerca das correlações entre os diferentes sujeitos sociais sintagmáticos e, para 

tanto, deve-se considerar o direito à diferença como basilar ao exercício do repensar a ação de 

desenvolver, isto é, a diferença como direito social coletivo e não como usufruto da 

exploração e (re) produção da desigualdade social. 

A ideia central de Harvey reflete a importância da geografia na busca da 

compreensão do materialismo histórico-geográfico. Na verdade, uma proposta que vai além 

da mera mudança de terminologia. Prepararia uma visão mais flexível e mais coerente sobre a 

significação em termos de classes e processos. Para tanto, aponta dois componentes 

fundamentais para esta teorização: a produção de escalas espaciais e a produção da diferença 

geográfica.   

  
as contradições espaço-temporais inerentes ao capitalismo [...], bem como as 
tensões sociais, e a territorialização e a reterritorialização são aspectos 
incessantes ao debate atual para a crítica sobre os efeitos da globalização 
enquanto processo sócio-histórico-geográfico (HARVEY, 2000, p. 85).  
 

Seria necessário considerar, nesse sentido, o conjunto das escalas (multiescalaridade) 

entre o global e o local como condição para a criação de alternativas políticas e econômicas, 

frente ao desafio de repensar o desenvolvimento. 

 

A fase recente da globalização evocou toda uma série de questões 
irresolvidas relativas à universalidade: alteridade e diferença; a ideia de 
cultura como ideal regulatório; o nexo local-global. [...] Surgem os 
“localismos” ou “comunitarismos”, o fascínio pelos “conhecimentos locais”, 

pelas culturas locais, com a política do “lugar” e da “construção do lugar” 

(HARVEY, 2000, p. 118). 
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Harvey define então a proposta que denomina de “utopismo dialético”, como chave 

para repensar a forma como se pensa e se praticam as estratégias de desenvolvimento. 

Compreendendo o utopismo como uma organização espacial, fundada em uma geografia 

histórica (as ideias-concepções de tempo do eterno retorno32 e do tempo cíclico, como 

ferramentas importantes a essa perspectiva de análise assumem importância crucial). 

Ademais, propõe uma abordagem a partir do entendimento da materialização de 

utopias da forma espacial. Para tanto, se pode assinalar a experiência do comunitarismo na 

visão e na escala do bairro. O olhar peculiar pode se dar por intermédio de assumir um novo 

ruralismo, como ferramenta ao planejamento territorial a partir da ação dos seres sociais na 

constituição dos espaços de esperança. Ou seja, através da afirmação do utopismo dialético é 

que se poderá configurar a leitura propositiva sujeito social ativo e protagonista de sua 

história. Ou seja, no “arquiteto rebelde” residiria a base para a ação, com fundamentos de uma 

corporificação em torno de dialéticas do fazer: a pessoa política seria uma construção social, 

retomando e renovando o particularismo militante e a ação política em Gramsci. 

 

 

5.3 A leitura dos sujeitos sociais 

 

 Como parte da orientação metodológica da pesquisa, se definiu pelo contato direto in 

loco com os sujeitos sociais que atuam nos territórios rurais. Para tanto, foi preciso definir 

quem são estes e em que medida se configuram importantes na leitura da intervenção do 

Estado, em seus respectivos territórios. 

Os passos metodológicos foram dados no sentido de dar voz aos sujeitos. Aqui 

definidos como representantes dos grupos: institucional (INCRA/SDT/MDA); organizações 

da sociedade civil (cooperativas técnicas de apoio e extensão rural; organizações não 

governamentais; organizações da sociedade civil de interesse público); movimentos sociais 

(STR; MST; CPT); associações de trabalhadores rurais assentados da reforma agrária.  

O exercício metodológico de dar voz aos sujeitos foi realizado por intermédio da 

aplicação de entrevistas abertas. Os principais interlocutores33, dentre os entrevistados, são: 

                                                 
32 Para compreender a discussão sobre o tempo do eterno retorno, ver Gomes (2000). 
33 A definição dos principais interlocutores para a aplicação das entrevistas levou em consideração a estrutura 
organizacional da SDT/MDA e sua extensão institucional no Estado do Ceará, que tem na Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário (SDA) a base de articulação da política de DT no referido estado. A SDA conta com 
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Secretário Nacional da SDT/MDA; Consultoria técnica da SDT/INCRA-CE; representante da 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará (SDA); Coordenadoria de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (CODEA); Assessoria técnica dos conselhos de 

desenvolvimento territorial dos Sertões de Canindé e do Cariri; Secretário Executivo do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural (CEDR); representantes da CPT e MST no 

Ceará. Além da participação durante a realização dos seminários estaduais de elaboração dos 

planos de ação anuais para as ações da SDT no Ceará, bem como nos encontros periódicos do 

Colegiado Territorial. Todas estas participações entre os anos de 2010 e 2012. 

Ainda no ano de 2009, em diálogo com representantes do INCRA34, superintendência 

do Estado do Ceará, durante a realização da disciplina “Espaço Agrário e Relações de 

Poder”, ministrada pelos professores Francisco Amaro Gomes de Alencar e José Levi 

Furtado Sampaio, foi oportunizado momento de interlocução entre representantes técnicos do 

INCRA-CE e discentes do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFC. 

O momento possibilitou a observação e o registro das falas dos entrevistados (técnicos 

do INCRA), resultando nas seguintes constatações: 

Em relação à prática de elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos 

Rurais (PDA’s) e de Planos de Recuperação de Assentamentos Rurais (PRA’s), o Sr. J. L. C. 

(representante da SDA), assinala 04 elementos para apresentar o contexto da ação no Estado 

do Ceará no contexto do DT. 

A crescente demanda dos movimentos organizados pressiona a requalificação dos 

processos de construção dos planos, principalmente na exigência por princípios 

metodológicos mais participativos que orientem a elaboração dos mesmos. Em síntese, temos: 

1) Os territórios de conflitualidade se manifestam de forma bem mais acentuada nas áreas 

em que há atuação do agronegócio; 

2) Entra em evidência a perspectiva das subjetividades nos movimentos sociais: a 

percepção das identidades socioterritoriais e a questão ambiental são dimensões que 

merecem a atenção de quem se dispõe a (re) pensar o desenvolvimento rural; 

                                                                                                                                                         
as seguintes coordenadorias para atuar sob a perspectiva da SDT: Coordenadoria de Desenvolvimento Territorial 
e Combate à Pobreza (CODET); Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário (CODEA); Coordenadoria de 
Agricultura Familiar (CODAF); Coordenadoria de Crédito Rural e Políticas Afins (COCRED). 
34 Material obtido a partir da aplicação de entrevista coletiva aberta com representantes do INCRA-CE, realizada 
em 23 de setembro de 2009. 
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3) Os movimentos socioterritoriais estão objetivando suas lutas por intermédio da 

formulação de políticas públicas. Por exemplo, a concepção da proposta científico-

metodológica da Pedagogia da Terra e do ideário da Educação do Campo partiu dos 

movimentos sociais, e hoje, tornou-se premissa para a constituição de políticas 

educacionais do Estado; 

4) As equipes técnicas que são contratadas pelo INCRA para a elaboração dos planos 

devem passar por constante qualificação. Para tanto a Assessoria Técnica e Extensão 

Rural Socioambiental (ATES) é um caminho significativo para a composição de uma 

nova postura profissional e compromisso cidadão com a transformação socioespacial 

nos/dos assentamentos rurais. 

 

Em relação à temática da reforma agrária, matéria sob responsabilidade direta do 

INCRA, percebe-se que o contexto atual se constitui com diversas temáticas correlacionadas à 

respectiva problemática, tais como: a) as políticas de acesso a terra e a questão do apoio a 

produção familiar são prioridades da atual gestão; b) o poder político local continua 

dialogando frutificamente com o poderio dos grandes proprietários de terra; c) o histórico da 

formação territorial brasileira contribui de forma substancial para a configuração da estrutura 

fundiária concentrada de hoje; d) os novos movimentos sociais a partir da década de 1980 

recrudescem a dimensão da luta sociopolítica em torno da conquista da terra, e impulsionam 

mudanças na atitude das autoridades frente às políticas para o setor; e) a economia dos 

assentamentos tem o predomínio da exploração agrícola tradicional, tendo o milho, o feijão, a 

mandioca e o gado bovino leiteiro como principais produtos; f) uma marca forte nos 

assentamentos na atualidade é em relação aos jovens, que estão cada vez mais se afastando do 

trabalho no campo, em busca de alternativas de vida nos centros urbanos.  

No Ceará, em termos gerais, a perspectiva de desenvolvimento ainda segue a matriz 

de pensamento. Privilegia o fomento à produção agropecuária sob a lógica da agricultura 

familiar de mercado. Enquanto aspectos tidos como fundamentais no discurso de 

desenvolvimento são margeados, tais como: cultura popular, educação do campo, 

agroecologia, que acabam ficando de fora da abordagem. Na prática, findam desconsiderados 

no quadro referencial das coordenadorias cearenses de apoio à política de DT. 

 



198 
 

Para se ter uma ideia, quando se pensa na educação para o meio rural, 
se pensa na educação agrotécnica, com a finalidade de atender a lógica 
produtivista de mercado, e não a educação contextualizada no campo, 
que considera a dimensão da multiterritorialidade dos povos do campo 
(Entrevista com representante CPT-CE).  
 

E mais, 

 

o desenvolvimento territorial possui diferenças marcantes entre o que é 
proposto e o que é realizado na prática. Na verdade, os projetos e programas 
concentram-se no aspecto produtivo e liberação de crédito, enquanto que as 
demais dimensões ficam sem muita expressão (Entrevista com representante 
do CEPAC35). 

 

Desse modo, no que diz respeito ao temário do DT no Estado do Ceará, na fala do 

representante da SDA, J. L. C., temos que “o conceito de território está posto nas políticas, 

mas possui contradições históricas em sua formação”. E afirma ainda mais: 

 

Os sujeitos sociais, representantes da sociedade civil organizada, não 
conseguem a mesma representatividade no colegiado territorial, se 
comparada à participação dos representantes da Fetraece. Havendo um 
esvaziamento ou até mesmo não participação de outros segmentos. 

 

Uma primeira observação se refere ao problema detectado em relação à visão 

integradora proposta pela política de DT, que, na prática encontra desequilíbrios na execução 

das ações estratégias e aplicação das atividades. Os projetos e programas acabam sendo 

voltados bem mais ao aspecto produtivista e na liberação creditícia, deixando à margem, por 

exemplo, a dimensão da participação ativa de segmentos sociais da sociedade civil. Haja vista 

o problema de maior abertura à representação ativa de membros da FETRAECE, em 

detrimento de outros segmentos. Nesse patamar, o território sob a orientação da visão 

integradora é posta em questão. 

Este problema surge como resultado da leitura eufêmica do conceito território na 

política de DT, isto é, um território considerado numa ilusória visão de harmonia entre os 

sujeitos sociais que o compõem. A postura político-ideológica a respeito do campo brasileiro 

e suas diversas nuance socioespaciais encontra afirmações diferentes na filosofia e leitura de 

                                                 
35 O CEPAC é uma organização da sociedade civil de interesse público, que atua no território rural dos Sertões 
de Canindé, principalmente na elaboração, execução e acompanhamento de projetos de apoio à produção 
agrícola da agricultura familiar e em assentamentos de reforma agrária. 
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mundo de cada segmento social. O respaldo que a FETRAECE perfaz na implementação da 

política de DT no Estado do Ceará, em detrimento da participação de outras entidades da 

sociedade civil, acaba denunciando a desconsideração da dimensão do conflito. A opção pela 

estratégia do consenso mascara a opção pela vontade política de um grupo apenas, que não 

representaria de fato o conjunto conflitivo que constrói a dinâmica territorial na prática 

cotidiana. 

Quando se pensa a dimensão territorial deve-se pensar no território como campo de 

forças em disputa latente e/ou ativa. Nesse sentido, cada grupo social desenvolve, em função 

disso, e a seu tempo/espaço, as suas territorialidades distintas. Ou até mesmo 

interterritorialidades entre si. Assim, em relação ao DT, temos uma lacuna entre o discurso 

proposto e a realidade de sua aplicabilidade na prática. 

 

O território, na verdade, acaba sendo realizado como no todo da integração 
nacional. O discurso da unidade territorial que pensa a escala intermediária 
entre o Estado e o município, considerando as especificidades locais, acaba 
sendo posto de lado. Assim, se perde da concepção do discurso que afirma o 
território como a dimensão em escala mais apropriada para pensar o 
desenvolvimento (Entrevistado representante da SDA). 

 

 E mais, 

 

As territorialidades ou interterritorialidades entre os grupos, próprias de sua 
microfísica, se perdem ou são deixadas de lado. A exemplo do peso de 
participação acentuada da Fetraece, em relação aos demais movimentos 
sociais. Por outro lado, deve-se pensar que a proposição de DT está aí [...] 
está ativa e, como tal, já se faz presente. Devemos repensar as instâncias de 
participação [...] para repensar o que pretendemos sobre o território.  

 

A crítica se verifica na observação de que o território praticado se diferencia da 

leitura que apregoa a multidimensionalidade. Aproxima-se bem mais da intervenção pautada 

no ideário do “território nacional”, dentro da tradição da integração, como se defende no 

PNOT. Desse modo, há uma tendência de distanciamento na concepção proposta pela SDT, 

que, discursivamente apregoa o ideário territorial a partir dos sujeitos sociais e, segundo a 

visão dos próprios sujeitos responsáveis pela aplicação da política nos territórios, na prática, 

se assemelha à concepção desenvolvimentista da integração econômica ao mercado. 

Na verdade, conforme P. B. (INCRA-CE) deve-se pensar a questão regional e a 

territorial na totalidade do campo brasileiro, e não apenas junto aos assentamentos de reforma 
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agrária, de forma isolada. Pois o PRONAT atua sob o comando direto do MDA. Isto é, 

privilegiando o público assentado. Cita ainda que a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 - 

que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 

agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal - chama a atenção para 

os seus complementos, os quais devem ser revisados para o exercício atualizado da questão 

agrária. 

De acordo com S. S. I (INCRA-CE), o discurso do Programa Territórios da 

Cidadania contém a visão da reforma agrária para o desenvolvimento. Contudo, na forma 

como vem sendo aplicada, por exemplo, a política de acesso a terra por intermédio do 

Programa Crédito Fundiário, o Estado brasileiro estaria atuando numa tentativa de atenuação 

dos conflitos sociais no campo. 

Na sequência de ideias e reflexões acerca da atuação da SDT no Estado do Ceará, o 

delegado federal do MDA (Sr. F. S.), presente no encontro do Colegiado Territorial em maio 

de 2012, coloca que o Programa Territórios da Cidadania se encontra à deriva entre a Casa 

Civil e a Secretaria Geral da Presidência da República. A Secretaria, nesse contexto, 

“apresenta vazios e ilhas de trabalho, com consultores estaduais atuando de modo isolado”.  

Ainda de acordo com o delegado, até o ano de 2011 a Secretaria respondia com 

respaldo nas instâncias superiores. “Era a menina dos olhos do MDA”. Contava com um 

orçamento de R$ 1.200.000,00 em 2003. Todavia, a partir de 2011 houve uma redução 

drástica para apenas R$ 300.00,00 para verbas de custeio. “A nova onda agora se direciona 

para a SAF”. O que nos confirma a opção preferencial pela liberação de crédito e o fomento à 

produtividade da agricultura familiar, com vistas ao mercado. A fala do delegado federal se 

encerra com a seguinte afirmação: “A SDT deve ser revitalizada dentro da estrutura 

organizacional e da gestão social e institucional do MDA. Isto não é uma mensagem de 

desestímulo, mas de debate, de alerta”. 

No conjunto destas observações pode-se perceber que a situação da referida 

secretaria se encontra em estágio delicado. Se considerarmos tanto o aspecto orçamentário, 

bem como do significado do engessamento da estrutura organizacional e os problemas de 

ordem de gestão institucional, a SDT perfaz uma situação de crise, portanto. A crise político-

institucional não se restringe ao espaço de atuação organizacional da SDT, mas se traduz 

também pelo privilégio dado às coordenadorias estaduais da SDA, que centram foco hoje na 

ação produtivista e no fomento das linhas de crédito para a agricultura familiar. A atuação do 
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MDA e demais instâncias estaduais, a exemplo do Estado do Ceará, assume a preferência pelo 

viés da ação pragmática sobre o território.  

Dentro desse contexto, destaca-se a visão sobre o conceito de território, suas leituras 

e representações sociais. Conforme entrevista cedida pelo Coordenador da CODEA, o 

território deveria ser visto na condição de sua permanente flutuação entre os laços 

constitutivos que o constroem. Na conflitualidade entre o jogo de interesses do agronegócio 

capitalista e entre a agricultura familiar e a agricultura camponesa vão-se traçando os limites 

tênues da leitura das dimensões da territorialidade. Porém, no negligenciar da dimensão do 

conflito – marca da referenciação teórico-conceitual dos manuais do MDA – perde-se a 

riqueza constitutiva da conflitualidade e suas nuances de produção do espaço, como se pode 

visualizar na opinião do referido coordenador: 

 

Em meio às políticas públicas de DT, o território não é considerado como na 
concepção descrita no conflito. As políticas estão atuando, camuflando o 
jogo de interesses que não levam em conta, de fato, a conflitualidade. [...] a 
multidimensionalidade que concerne à dinâmica e heterogeneidade dos 
atores não é considerada por aqueles que planejam e atuam na execução das 
políticas no Brasil, e em particular no Ceará (Entrevista com representante 
CODEA/SDA). 

 

A dimensão da conflitualidade, potencialmente produtora das territorialidades da 

vida, é olvidada no cerne da atuação institucional da política de DT. A assertiva ganha 

respaldo se considerarmos o conjunto dos territórios rurais do Estado do Ceará. Em todos 

ainda não se verifica o tratamento claro da conflitualidade como elemento significante no 

trato das ações cotidianas da política de desenvolvimento da SDT. 

 

Não se verifica a presença de representação de segmentos sociais que 
deflagrem a realidade de pobreza e miséria de boa parte dos atores, como é o 
caso: dos pequenos produtores empobrecidos que compõem o Movimento 
dos Pequenos Agricultores (MPA): das quebradeiras e catadores de coco do 
litoral oeste; das mulheres trabalhadoras marisqueiras da zona costeira; dos 
direitos das populações tradicionais indígenas e quilombolas, dentre outros 
(Observação durante Colegiado Territorial em maio de 2012). 

 

É uma questão de concepção de desenvolvimento pensada e praticada por aqueles 

que são os responsáveis pela implementação da política de DT nos territórios rurais. Para 

alguns as comunidades quilombolas nem sequer existem como força de representação social. 

Parte do corpo funcional das instituições que assumem a gestão do desenvolvimento possui a 
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noção de que desenvolvimento é crescer economicamente, no intuito de defender a entrada do 

produtor no mercado de trabalho capitalista. Portanto, a matriz de pensamento é a da 

reprodução do proletariado rural.  

Nesse contexto, e de forma diretiva, num patamar conjuntural em que há o caráter da 

proletarização do pequeno produtor, sob o jugo dos ditames das forças do capital, como 

recorrer em contraponto? O sindicato rural, nesse sentido, encontra espaço aberto para o 

sobressalto perante as institucionalidades da gestão social nos territórios rurais. 

Esta é a realidade que se deflagra na condução da política da DT no Ceará. Tomando 

por recurso de análise a observação direta durante a realização dos seminários estaduais e nas 

reuniões do Colegiado Territorial, pode-se perceber nas falas dos membros participantes o 

conjunto destas frustrações e dilemas, advindos da prática intervencionista diretamente 

aplicada nos territórios rurais. Sobre a esta caracterização da gestão institucional, ainda se pode 

atestar na seguinte fala que 

 

a SDT não é ouvida ou ao menos projetada aqui no Ceará. Em termos de 
concepção conceitual e proposições operativas dos programas e projetos, 
isso não ocorre. Para a SDT as ações são pensadas em termos federativos, 
sem considerar a dinâmica da vida e da produção das territorialidades dos 
grupos sociais locais. Por exemplo, a política das ‘cisternas de placas’ não é 

deliberada pelo colegiado territorial, mas posta em edital público. E este só 
dá acesso à proposição de projetos e à execução para instituições que, 
geralmente, são de fora dos territórios locais, ou que apenas atuam na 
aplicação dos projetos e muitas vezes não têm identidade com os territórios 
(Entrevista com representante CODEA/SDA). 
 

Ainda em relação à gestão social e institucional do processo de implementação do 

DT no Ceará, tanto nas observações de campo, como durante os seminários estaduais 

percebe-se de um modo que a SDT não consegue projetar, de maneira satisfatória, a proposta 

de desenvolvimento rural pensada nos manuais. 

Há uma distorção entre aquilo que é proposto teoricamente no quadro de referência 

político-institucional da SDT e o que é de fato posto em realidade, através da intervenção 

prática estadual. A gestão institucional, mediada por intermédio das coordenadorias da SDA, 

não consegue dar conta de criar mecanismos que garantam a participação ativa36 de outras 

                                                 
36 Através de deliberação oficial do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), desde fevereiro de 
2008 os territórios devem assegurar, no mínimo, 50% de participação política para a representação da sociedade 
civil. 
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forças políticas que não apenas a Fetraece, que exerce nas instâncias organizativas um poder 

decisório muito acentuado.  

 

A maioria das ações políticas, programas e projetos sociais são pensados e 
articulados em benefício e para atender os interesses da federação. Ou seja, 
favorecendo os segmentos que acompanham a lógica de atuação da 
federação dos sindicatos, que encontram nas instâncias da política de DT o 
apoio necessário para assegurar seu domínio político-ideológico (Entrevista 
com representante CODET/SDA). 

 

Na verdade, o que se verifica é a constituição de uma forma de aprisionamento 

político das instâncias organizacionais, bem como da gestão institucional da mesma, por parte 

de uma representação dos movimentos sociais, personificada na federação sindical. Esta 

observação coloca em xeque a filosofia que define na gestão aberta e democrática, bem como 

na dimensão participativa a garantia necessária ao sucesso da política de DT, como sustentam 

os manuais de referência supracitados. 

O espaço institucional, portanto, é ocupado politicamente por um grupo social, 

enquanto que a multidimensionalidade dos sujeitos, apregoada pela SDT, é olvidada. 

Acabando por permitir o favorecimento da articulação política sob o viés da respectiva 

federação.  

O entrave fundamental é que, em termos da gestão institucional e da estrutura 

organizacional da SDT, bem como em seus desdobramentos institucionais no Estado do 

Ceará, não se consegue garantir a reprodução do princípio da paridade na participação política 

entre os sujeitos sociais. Há uma desconsideração da diversidade constitutiva destes junto ao 

colegiado territorial. Diversidade que deveria ser assegurada nos processo de DT, como foi 

definida através da Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável realizada em Olinda-

PE, no ano de 2008. 

No entanto, meio ao contexto de desafios de diversas ordens, problemas de natureza 

político-institucional e entraves concernentes à gestão social dos processos, deve-se 

considerar o tempo histórico como condição à leitura analítico-interpretativa da realidade. Isto 

é, como aspecto fundamental na compreensão do processo de movimento das estruturas, e que 

engendram a produção e reprodução das territorialidades. Posto que, até meados dos anos 

2000, o modelo de desenvolvimento vigente no País, era majoritariamente centrado no 

agronegócio. Hoje, por conseguinte, a política de DT apresenta-se uma abertura de outro viés, 



204 
 

que, ao menos residualmente indica possibilidade de criação de mecanismos de participação 

dos sujeitos sociais para pensar o desenvolvimento. 

O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) é um aspecto bastante 

significativo nesse cerne. De fato vem contribuindo com relativo poder de interferência e 

diálogo meio às visões conflitantes. Entretanto, o poder consultivo sobressai em relação ao 

deliberativo. O que reforça os limites de suas implicações na prática intervencionista. As 

militâncias, mesmo contrastando com a maior representatividade da federação sindical, 

acabam recebendo relativo espaço de participação no referido conselho. 

Enfim, ainda há a necessidade de rever muitos outros passos para repensar a prática 

intervencionista da política de DT. Porém, a mesma tem colocado na cena social a 

possibilidade de apresentar a contradição e o conflito, que, mesmo sendo margeados pelo 

discurso oficial harmonioso e integrador, acabam sendo desafiados na realidade e 

possibilitando a insurgência latente daqueles que questionam a participação e o direito de 

contribuir em prol do seu próprio desenvolvimento. 

Contudo, ao analisar a composição da política e a realidade de sua aplicação, pensa-

se que poderia ter havido bem mais abertura para uma participação mais ativa e diversa dos 

grupos sociais que perfazem as multiterritorialidades do espaço agrário cearense. Essa 

situação foi constatada durante observação de campo realizada nos territórios rurais cearenses 

dos Sertões de Canindé, Cariri e Vale do Jaguaribe, em maio de 2012. 

No registro de campo foi percebido que são muitas as dificuldades encontradas para o 

funcionamento dos territórios – o que propõe questionamentos, também, à realização de 

projetos dessa natureza em outras regiões do país. O próprio núcleo dirigente dos Sertões de 

Canindé, na figura de seu articulador territorial Sérgio Pinto, expôs em reunião (em junho de 

2010 em Canindé) as seguintes argumentações sobre as preocupações, dificuldades e desafios 

na execução dos projetos:  

Dificuldades: a) ajuste dos instrumentos, procedimentos metodológicos e recursos à 

realidade das demandas dos territórios; b) implantação dos projetos intermunicipais, formação 

de consórçios e outros; c) busca de parcerias com as instituições do Governo para implantar o 

projeto de restruturação fundiária e criação de reservas florestais; d) implantação de projetos 

com novas matrizes tecnológicas nas áreas de assentamentos de reforma agrária e alavancar o 

processo de desenvolvimento deste setor; e) fortalecimento das parcerias com o 3º setor, 

criando uma rede de ONGs de apoio ao desenvolvimento territorial; f) elaboração dos planos 
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municipais de apoio à agricultura; g) criação de ações de monitoramento do desenvolvimento 

rural sustentavel nos municípios, pelos conselhos municipais; h) garantia de representação de 

outros segmentos da sociedade na organização do territorio; i) busca de fomentar o 

compromisso dos gestores municipais com a agricultura familiar. 

 

Desafios: a) diálogo em relação à estratégia territorial, mobilizando outras secretarias 

municipais (além da Secretária de Agricultura); b) qualificação da execução de ações que 

levem ao desenvolvimento rural nos municípios, com a estruturação das Secretarias de 

Agricultura e Recursos Hídricos e fortalecimento dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Sustentável; c) organização de ponto de referência para estruturar e dar 

condições logísticas ao funcionamento do colegiado territorial; d) sensibilização dos prefeitos 

e vereadores para criar espaço para essa nova institucionalidade – associação territorial. 

Acredita-se que tais dificuldades surgem pelo fato de que a articulação territorial passa 

apenas pelo “simples” funcionamento dos projetos e não necessariamente pelo que é exigido, 

pelo que demanda o território. 

Essas observações importantes mostram as dificuldades de articulação dos territórios 

citados na visão de seus próprios dirigentes. São observações e conclusões das pessoas que 

vivem o território, que “constroem” o mesmo. Tais indícios mostram que não é fácil legitimar 

o recorte territorial, como fragmento do espaço onde se aplica a política de DT. Não há uma 

manifestação formal de recusa ao território, assim como não há uma total aceitação dele pelos 

sujeitos sociais atuantes. Com efeito, pode-se perguntar: até que ponto os territórios rurais de 

fato são reconhecidos? Até que ponto são aceitos?  

Por isso, afere-se que o discurso do desenvolvimento, como empreendimento 

vantajoso para muitos, para 

  

a maioria da população brasileira (pobre) que recebe os investimentos, não 
se realiza a contento, uma vez que não ocorrem melhorias significavas no 
modo de vida da população mais carente, sequer no oferecimento dos 
serviços básicos de educação, saúde, moradia, saneamento e outros (J. A. S., 
representante do STR Canindé-CE). 
 

Assim, pode-se dizer que a adesão às políticas de desenvolvimento sustentável de 

territórios rurais não é uma garantia de melhorias para as populações dos municípios que 
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compõem a política no Ceará, nem para a natureza que continua sendo explorada como mera 

fonte de recursos. 

Dentro desse contexto, a política de DT, em síntese, configura hoje temas essenciais 

ao debate sobre o território e o desenvolvimento rural, tais como: 

 O problema da estrutura fundiária e a relação latifúndio e minifúndio. Há uma 

necessidade histórica de superação deste esquema, partindo para a desconcentração 

fundiária, sem que haja a necessidade de repartição cada vez mais acentuada dos 

minifúndios já existentes; 

 O Estado e a sociedade civil devem ser encarados numa perspectiva gramsciana; 

 A problemática do agronegócio (lógica de mercado) versus agricultura familiar versus 

agricultura camponesa deve compor pauta para questionamentos entre os que se 

interessam pela questão agrária brasileira  

 Os princípios da agroecologia, da auto-sustentação e da economia solidária devem 

fundamentar as próximas lutas em relação á reprodução da vida no meio rural; 

 O problema da criminalização dos movimentos sociais e da judiciarização da luta pela 

terra é importante tema a ser pensado no contexto das territorialidades múltiplas que 

engendram o campo brasileiro; 

 A dinâmica e a natureza constitutiva entre os Projetos de Assentamentos (PA’s) 

federais e estaduais devem ser mais bem estudados, para favorecer a compreensão 

sobre os elementos que constituem as distinções e similitudes entre ambos. Isto 

poderia favorecer o diálogo interinstitucional, no intuito de repensar a prática da 

gestão nos assentamentos rurais. 

 

Logo abaixo se pode visualizar por intermédio do quadro 07, um apanhado das 

dificuldades percebidas a partir da visão dos sujeitos e através do diálogo com os 

representantes das instituições que atuam nos territórios rurais e da cidadania no Estado do 

Ceará. 
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Quadro 07 - Síntese das principais dificuldades e avanços da política de DT no Ceará 
Dificuldades Avanços 

O Colegiado Territorial tem encontrado 

dificuldades orçamentárias para apoiar as ações da 

SDT. 

Identificação da noção de território como pré-

existente à implantação da política de DT. 

A SDT trabalha com um corpo funcional de 

consultores/assessores que, em sua maioria, não são 

efetivamente servidores públicos do Estado. O que 

reflete no comprometimento profissional para a 

continuidade dos processos. 

Há uma relativa contribuição na abertura de 

articulação entre diferentes setores institucionais 

para além do MDA. 

Os contratos para a execução de projetos não 

podem ser firmados diretamente com as empresas 

cooperativas de assessoria técnica, mas somente 

com as prefeituras municipais.  

 

Isso limita a fluidez das ações, posto que a cultura 

política local impede, em parte, as autoridades 

políticas de entenderem a importância da 

interinstitucionalidade para pensar a execução dos 

projetos. 

A permanência e manutenção do colegiado 

territorial meio à instabilidade política das 

instituições de apoio nos territórios. 

O colegiado territorial só possui recursos para 

monitorar as ações diretas da SDT e da SDA. Não 

recebe abertura e recursos para pensar, planejar e 

executar ações que são associadas a outros 

ministérios, como da educação, da saúde e da 

cultura por exemplo. 

 

As ações acabam sendo realizadas de forma isolada 

em cada ministério. O diálogo intersetorial e 

integrador, preconizado no discurso de DT fica 

comprometido. 

A execução de algumas ações estratégicas, 

principalmente relativas aos projetos, tais como: 

cadeias produtivas de apicultura, bovinocultura e 

ovinocaprinocultura; consórcio para tratamento de 

resíduos sólidos, dentre outros.  

Os municípios apresentam de um modo geral, 

dificuldades de alocação de recursos para garantir 

as ações do planejamento para o território. A ação 

se torna isolada em cada unidade municipal. 

Mesmo que ainda incipiente, a abertura ao diálogo 

entre poder público local e sociedade civil 

organizada é algo salutar. 
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A visão de território no conjunto de unidade 

territorial que deveria articular o DT no todo se 

perde, meio às dificuldades de gestão 

socioterritorial, articulação política e limites de 

recursos. 

A diversidade de pensamento em relação ao 

significado do que seja a leitura conceitual sobre 

território, bem como da compreensão acerca de 

suas implicações para o desenvolvimento marcam a 

realidade também. 

A afirmação dos territórios da cidadania, que, mais 

do que rurais, são também urbanos. Estimulando 

uma releitura da relação campo-cidade. 

Contribuindo par repensar a ação política sobre o 

espaço. 

Não há uma dotação orçamentária fixa assegurada 

para a concretização das ações da SDT e SDA. 

A tentativa de construção de um banco de dados 

sobre os territórios rurais em parceria com a UFC.  

O corpo burocrático das instituições financeiras 

dificulta a liberação de recursos para a execução de 

projetos de articulação política. 

 

A primazia é dada á liberação de crédito para a 

SAF. 

 

 

 

*** 

As prefeituras municipais apresentam pouco ou 

ineficiente quadro técnico qualificado para 

trabalhar com segurança a política de DT. Além de 

possuírem problemas de dívida ou documentais 

com o INSS, impossibilitando assim o firmamento 

de contratos com a União.  

 

 

 

*** 

Fonte: observações de campo nos territórios rurais cearenses e durante os encontros do Colegiado Territorial do 
Estado do Ceará. 
Elaboração: do autor. 

 
 

 

No intuito de se manter como benefício para uns poucos, o desenvolvimento cada vez 

mais aprimora seu viés de controle social, dado que a reprodução do capital, que sustenta o 

desenvolvimento se afiança mediante hábeis estratégias de mascaramento de seus verdadeiros 

objetivos. E, ao mesmo tempo, fortalece uma ordem social amplamente funcional aos 

interesses dos grupos dominantes, mantenedores da estrutura social desigual. Sendo assim, a 
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estratégia de controle social se hipertrofia, possibilitando a reprodução e a acumulação 

desigual do capital e, acima disso, a manutenção da ordem social vigente. 

Logo, a noção de desenvolvimento territorial sustentável é muito mais contígua à ideia 

tradicional de desenvolvimento do que apartada, tendo em vista o viés econômico que a 

comporta. Deste modo, a atribuição desse conceito ao mundo rural brasileiro deve ser 

concebida como a ampliação das relações capitalistas sobre o campo. 

Dessa maneira, o conceito de território sustentável como promoção do camponês – se 

assim se pode dizer, põe a todos, mais uma vez, diante das crescentes ideias globalizantes dos 

movimentos neoliberalistas, que insistem em proclamar a superioridade do sistema de 

mercado, supostamente mais eficiente na alocação de recursos e no atendimento das “novas 

necessidades” dos consumidores, subjugando o direito à dignidade da vida humana. 

Isso tudo vem demonstrar a insustentabilidade da política, considerando atualmente 

os moldes em que a estrutura organizacional e a articulação político-institucional atuam. Em 

torno da gestão dos processos ocorre a necessidade de mudança de cultura política dos 

sujeitos envolvidos, além da abertura e disposição para o diálogo interinstitucional, 

acompanhado de uma política de ajuste imposta pelas agências multilaterais, como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e, em particular, o BM. 

As políticas compensatórias relacionadas ao ajuste estrutural, o “lado humano” desse 

reconhecidamente “desumano” ajuste, não conseguiram enfrentar a situação criada. Por um 

lado, porque a própria medicina empregada para sarar a suposta doença do país, o ajuste 

estrutural, criava mais pobres e recortava as políticas sociais que os amparavam. Por outro 

lado, porque a concepção neoliberal de política social, sob o pano de fundo de uma orientação 

que deixa para o âmbito privado as questões de bem-estar social, revela-se como focalista, 

emergencial e parcial, deixando ao pobre a responsabilidade de seus próprios problemas 

(SOARES, 2001: p. 181), o que aumenta a degradação da situação. 

Em vez de políticas universalistas de combate à pobreza, de acordo com Gómez 

(2006), os programas de ajuste deixam atrás de si um rasto de políticas “apaga-fogos”, 

imediatistas, dirigidas às situações mais emergenciais. Políticas que, nessa concepção 

neoliberal de deixar para a esfera privada o bem-estar social, estão marcadas pela auto-

responsabilização do pobre pela sua pobreza e por combatê-la, ainda que na maior parte das 
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circunstâncias e em um grau muito elevado, tenha origem em circunstâncias que escapam a 

seu controle. 

O DT rural, sob o qual nos debruçamos na análise, se deflagra nesses moldes. 

“Enquanto política prioritariamente reconhecida como de combate à pobreza, elaborada e 

implementada na sequência das novas políticas de ajuste”. O enfoque territorial implantado 

pela SDT adota o perfil de “auto-responsabilização” da pobreza, oferecendo aos pobres as 

pseudo “participação comunitária”, “auto-gestão” e “solidariedade” recíprocas, como formas 

de resolver sua situação, ao lado de políticas públicas com objetivos sob o controle 

sociopolítico hegemônico e contando com recursos reduzidos para a execução das atividades 

pragmáticas e até mesmo as de cunho de formação e informação (Gómez, 2006: p. 354). 

O tempo histórico é condição primordial para esta leitura. Falar em mudança de 

cultura política, e mais ainda em transformação da postura político-institucional é um 

percurso ainda em perfil de construção, situando-se bastante desafiador. E, por conseguinte, 

difícil de imaginá-lo dentro de uma temporalidade de realização menor que 20 ou 30 anos. 

O mito da sociedade “ideal”, que não existe se não em utopia romancista, em 

contraponto com a análise da sociedade “real”, percebida na leitura da realidade de conflitos, 

deve vir a fomentar a elaboração de reflexões que pautem a produção de uma síntese possível. 

Na analogia entre o real e o ideal, podem surgir indícios para a construção de uma sociedade 

possível. Não como modelo a copiar, mas como perspectiva de busca pela autonomia 

comunitária. 

Portanto, na leitura permitida no estudo ora posto, estar-se-ia entre o “romantismo” da 

visão puramente comunitária do desenvolvimento isolado e o exotismo (generalismo) do 

desenvolvimento de mercado. A busca da síntese deve pautar-se no encarar dos desafios, 

conflitivos e contraditórios, que compõem a realidade vívida. Porém, no que concerne ao DT 

brasileiro, estar-se-ia mais próximo de um emaranhado que associa as duas perspectivas 

citadas acima: a formação de uma espécie de romantismo exógeno para o desenvolvimento 

territorial. 

Continuando o pensamento crítico pós-desenvolvimentista, se revela notável a 

inquietação pulsante que, ancorada na (des) construção do ideário de desenvolvimento sob a 



211 
 

óptica do capital, indaga sobre a possibilidade de sua (re) construção. Indicando caminho ao 

repensar de um imaginário propositivo sobre a concepção e a ação de desenvolver. 

 

5.4 A afirmação da conflitualidade  

 

 A corrente de pensamento pós-estruturalista fundamenta o discurso crítico-analítico 

sobre a constituição das estruturas sociais e suas implicações na construção humana da 

sociedade. A Geografia, voltando-se à interpretação da produção contraditória do espaço, 

assume a leitura do desenvolvimento sob o horizonte da crítica ao padrão de desenvolvimento 

hegemônico vigente. É na vertente pós-desenvolvimentista que se encontram os pressupostos 

teórico-conceituais que sustentam o rigor deste viés analítico-investigativo. 

A afirmação utópica da vertente crítica pós-desenvolvimentista, embora seja 

consonante à vertente de “negação ao desenvolvimento” - no que se refere ao estudo do 

passado e do presente desiguais - defende a necessidade do por vir. Isto é, abre caminho ao 

pensamento da (re) construção do sentido de se desenvolver. A ideia-força parte do princípio 

de que, mesmo meio ao caos capitalista, seria possível (re) pensar formas alternativas de 

desenvolvimento.  

Apesar do que se explicita no discurso desenvolvimentista, a prática do 

“desenvolvimento” continua associada à fragmentação da realidade. Na fragmentação do 

conhecimento e na exigência demasiada de especialidades estrutural-funcionalistas. A 

natureza, bem como a riqueza da constituição de sua biodiversidade, ainda é utilitariamente 

lida como fonte de recursos energéticos. E a esta se efetua a exploração desenfreada, a 

degradação dos geossistemas. Tudo em nome do desenvolvimento.  

A separação da visão estratégica sobre a economia em relação às outras dimensões da 

vida resulta em uma cultura de exploração do mundo, assumindo extremos arriscados para a 

conservação da vida humana saudável. E não apenas para o futuro comum, como assinala o 

Relatório Bruntland (1987). Nos tempos de hoje, a produção das geografias da desigualdade 

solapam a fome, a miséria e a depauperação da vida humana. Ao passo que recrudesce 

também a ideologia que apregoa, aos alucinados e dominantes exploradores, a ideia de 

punitiva, retórica e paliativa, onde “quem contamina paga a conta da contaminação”.  
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No entanto, em diversos momentos em que se trava o debate mundial sobre a 

problemática ambiental, quando da realização de conferências, acordos e tratados 

internacionais, por exemplo, não se verificam na prática a consecução do que se assume no 

discurso. As taxas de poluição e degradação da natureza, bem como da deterioração da 

própria vida humana continuam atingindo proporções preocupantes. 

A tentativa de pensar o desenvolvimento sob a égide do enfoque territorial traz 

consigo o desafio propositivo da integração multidimensional, ou seja, a afirmação da 

necessidade do suporte às concepções que adotam a interdependência entre as dimensões 

ambiental, econômica, social e política. 

Se o discurso do Estado resolve enfatizar essa perspectiva. Não é a toa que também as 

organizações da sociedade civil tomam para se a orientação neste rumo. Aspectos bastante 

discutidos na sociedade, quando do tratamento da temática da gestão social, são: o 

corporativismo, a representatividade, a confiança, a legitimidade e a qualificação da 

participação. Todos constituem princípios básicos para qualquer abordagem que se pretenda 

de alcance territorial. 

Todavia, tais aspectos ainda se configuram distantes da prática institucional, em boa 

parte da estrutura governamental. Não apenas na filosofia e missão destas instâncias 

deliberativas, consultivas e executivas, mas também somatizam a conduta profissional dos 

agentes de desenvolvimento que atuam em nome ou representam essas instituições. 

O ranço do caminho meandrado que comanda os processos de aplicação de políticas 

públicas de cunho desenvolvimentista, ainda assombra as estratégias de territorialização das 

ações de “desenvolvimento” adotadas pelo MDA. Conforme Perico (2009), esse viés foi 

adotado na maioria dos países latino-americanos. Cabe então ao Brasil, como nação 

pertencente a essa realidade, lançar-se sobre as inquietações e produzir outros pensares na 

geração de políticas públicas. Essa é a exigência de uma nova cultura institucional, que 

apregoa a necessidade da transetorialidade. Porém, deve ir muito além dos patamares 

orgânicos de governo - o caminho indicado pela experiência da “reengenharia institucional” – 

e assumir o cerne da uma mudança de concepção sobre o desenvolvimento. 

A partir dessa percepção, percebe-se o surgimento de indícios discursivos sobre um 

processo desconcentrador da gestão e da operacionalização dos programas, projetos e ações 

estratégicas, que conduziria, ao menos teoricamente, a novos ajustes institucionais. É a partir 

daí, que as experiências de desenvolvimento comunitário podem abrir caminho ao diálogo 
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interinstitucional. Estado e comunidades se permitindo a construção de outros vieses possíveis 

para o desenvolvimento.  

Todavia, essa orientação não é um exercício fácil. Supõe em seu escopo o desafio da 

ação em torno da formação de grupos diferentes. Conformando posturas político-ideológicas 

por vezes antagônicas. Notadamente, não se pode crer que apenas a abertura ao diálogo entre 

a diversidade de segmentos sociais é a chave mágica para solucionar o problema do 

desenvolvimento, Perico (2009). No entanto, à luz da experiência comunitária se pode 

encontrar caminhos possíveis. Um viés ainda em construção. 

Nesse sentido, também Rigotto & Augusto (2007) e Vargas (2007) no que tange ao 

papel do Estado na gestão do território, face aos processos de desenvolvimento, demonstram 

que frente ao processo de globalização das últimas décadas, a abordagem territorial revela 

argumentos contraditórios. A conjuntura política e econômica da atualidade estaria 

proporcionando uma nova territorialidade, que possibilitaria, teoricamente, o cruzamento 

entre forças produtivas e forças sociais.  

A soma do esforço destas duas respectivas estratégias poderia contribuir para romper 

com a exclusividade do poder do Estado sobre o território. O cenário atual demonstra que a 

valorização da competitividade das empresas, da autonomia dos espaços locais e regionais, 

das estratégias de valoração do território, das organizações populares e movimentos sociais 

implicariam a redução do poder de controle central do Estado sobre a dinâmica do processo 

produtivo e da sociedade nacional.  

Porém, o Estado, nas diferentes esferas de governo continua, paradoxalmente, tendo 

um papel preponderante nas políticas de desenvolvimento de caráter territorial. O processo 

depõe em favor da relação, conflituosa, entre Estado, organizações sociais e empresas. Nas 

mais diversas formas de intervenção, o Estado ainda exercer função. Como na elaboração de 

planos estratégicos, na negociação de acordos e tratados internacionais, bem como na 

regulação do uso e ocupação do solo das grandes cidades. Ou ainda, na criação de 

mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de arranjos produtivos, considerando âmbitos 

em escalas diversas, micro, meso ou macro regionais. 

 Denúncia, proposta e continuidade marcam o direcionamento político de uma rede 

de organizações que vai se consolidando mundo a fora, e ganhando em participação e 

representatividade Dávalos (2005). 
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Em países latino-americanos, como: Cuba, Bolívia, Paraguai e inclusive o Brasil, os 

processos que envolvem reflexos da globalização são questionados dentro de uma ideologia 

contra-hegemônica. Movimentos sociais como o MST no Brasil e os zapatistas no México, se 

articulam cada vez mais em redes sociais transnacionais, como a Via Campesina37. 

Constituindo pensamento e atuação alternativa em relação ao desenvolvimentismo 

globalizante, como salienta Fernandes (2008), que, na análise de diversas realidades sobre a 

atuação política do campesinato frente ao poderio do agronegócio na América Latina, estaria 

observando a composição de uma nova visão sobre a questão agrária na atualidade. Exemplo 

disso, a socioeconomia solidária e a inclusão social são temas desafiadores para o olhar 

mundial que se lança contra as desigualdades e injustiças do mercado global – que se ancora 

na política de DT como premissa mantenedora do padrão de desenvolvimento hegemônico. 

Entretanto, Vargas (2007: p. 05) levanta a questionamento sobre o que ele chama de 

hipótese de autonomia em que se apoiam autores como Rigotto & Augusto (2007). Ele 

enfatiza que 

 

[...] embora as autoras reconheçam a possibilidade, parecem limitá-la ao 
polo dos movimentos populares, numa visão desarticulada da construção de 
políticas estatais soberanas, ao proporem a construção de alianças e redes 
sociais com aqueles que estão à margem dessas [novas] tecnologias. 
 

De acordo com Peet (2007), seguindo um patamar de orientação semelhante, o 

desenvolvimento deve seguir um novo viés (modernismo crítico), onde as pessoas seriam 

ouvidas pelo que têm a dizer. Enfim, seria através na combinação entre os discursos populares 

dos movimentos sociais com as libertárias ideias teóricas do modernismo crítico, que se 

encontraria a forma de um desenvolvimentismo popular. 

 Entre o limite tênue do inaceitável e o discurso do possível, se afirma a conflitualidade 

como prerrogativa fundamental a outro olhar de desenvolvimento sob este prisma.  

Entretanto, cabe-nos a inquietação do risco de cair na armadilha discursiva do 

“possibilismo capitalista”, como reforça Gómez (2006: p. 399), onde se desafia a leitura do 

desenvolvimento no mundo latino americano, pautado na investigação de “toda sua 

parafernália institucional e toda sua tropa de choque intelectual, como um empreendimento 

                                                 
37 Organização de foro internacional que congrega movimentos sociais de todo o mundo, que tenham como 
pressuposto a atuação no meio rural. Caracteriza-se, em linhas gerais, na afirmação da identidade camponesa, do 
campesinato como categoria histórica de luta e resistência político-social e na concretização da reforma agrária.  
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absurdo e intolerável, que, no entanto, se exibe carregado de sensatez e se erige em modelo de 

projeto ‘possível’”.  

Ratificando a ideia motivadora do autor, nos reportamos a este trabalho em diversos 

momentos numa linha que vai desde o reconhecimento desse “possível”, capturado e 

apropriado insistentemente pelo MDA, até assinalar a visão de uma intolerabilidade, que 

rejeita essa apropriação fraudulenta / ilusória / fetichista de desenvolvimento. O que na visão 

de Gómez (op. cit.) seria então considerado o “desenvolvimento: entre o ‘possível’ e o 

intolerável ou o intolerável do desenvolvimento ‘possível’”, ao denunciar a dimensão pulsante 

do embate de forças negligenciado pela política de DT. 

Neste instante, fundamenta-se a inquietação no tocante ao problema de se estar entre o 

“inaceitável” como aí se defronta ou “assumir outro caminho possível” – todavia na refuta ao 

modelo discursivo do “possibilismo capitalista”. Entre o aceitável e a possibilidade de 

transformação residiria uma fagulha para (re) construir a noção de desenvolvimento. E, para 

tanto, o reconhecimento da dimensão da conflitividade como categoria de análise se torna 

primordial.  

De fato, ao final desta empreitada investigativa, considerando o aparato analítico-

interpretativo, se pode afirmar que a possibilidade de (re) pensar os caminhos do 

desenvolvimento está em aberto. Assinala-se aqui a possibilidade de um recompor. 

Considerando-o no limiar do desmonte do discurso hegemônico, que captura o território e o 

aprisiona sob as rédeas do ditame de mercado. Ao horizonte fechado que Gómez (2010) 

salienta, se referindo à nebulosidade das ações do DT, se impõe desafiantemente a proposição 

de outro viés, que coloca em questão o “possibilismo capitalista”, tido como um problema de 

caráter intolerável. 

Este  é o mote central a que se pretende implicar nesta tese. O questionamento crítico 

moderno sobre a relação território e desenvolvimento somente se sustentará com o advento de 

outro discurso construtivo. No percurso em construção de outro viés de desenvolvimento 

possível, sem as amarras e chicotes do discurso hegemônico capitalista.  

Essa assertiva somente ganhará relevo se houver a afirmação do direito à diferença. 

No respeito à diversidade em todas as suas dimensões (cultural-religiosa; ético-racial, 

socioeconômica, de gênero, geração, sexualidade etc.). Tendo como referenciação conceitual 

a premissa da heterogenia de seres humanos entre si e entre estes e outros grupos humanos 

diversos. 
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O direto à desigualdade é fato. Não a defesa do princípio do desenvolvimentismo 

desigual e combinado ao discurso do consenso do impossível. Porém, na afirmação de que, 

numa sociedade em todos são desiguais por natureza, residiria por essência o parâmetro para 

(re) construir o padrão de desenvolvimento da sociedade. Todavia, “uns são mais iguais que 

os outros” e, nesse sentido, vale a afirmação da dimensão da conflitualidade como àquela que 

pode indicar caminhos possíveis para repensar o temário da natureza constitutiva da 

desigualdade, como princípio para (re) pensar os imaginários do desenvolvimento. 

Para além do discurso, propõe-se a pauta na composição dos territórios em disputa. A 

aceitação de pedagogia da ação conflitiva, contribuindo na orientação metodológica como 

fundamento da política do conflito. Na contradição não fetichizada. No trato aberto entre 

antagônicos reside a “ideia-força” para uma possível (re) construção. 

Para tanto, retomando Harvey (2000), no pensamento sobre o reconhecimento do 

desenvolvimento geográfico desigual, acaba sendo orientação em termos de método para este 

fim. O princípio da desigualdade na busca pela compreensão das diferenças socioespaciais. 

Enquanto houver fuga à dimensão da conflitividade, as máscaras que moldam a ilusão 

desenvolvimentista continuarão hegemonizar as políticas e escamotear o sentido do 

desenvolvimento. 

Procurar o outro caminho possível, tomando por base a rejeição ao modelo do 

aceitável, visa a contrapor a indagação motriz: entre território e desenvolvimento se define a 

necessidade da afirmação do conflito. Por outro lado, se refuta o consenso apregoado pelo 

fetichismo eufêmico do território nas políticas do MDA. 

Dentro desse contexto, olhar para a sociedade civil organizada proporciona a visão 

sobre a ação dos movimentos sociais, imprescindível para o momento. Numa análise sobre 

Rigotto e Augusto (2007) poder-se-ia falar numa contraditória e arriscada supervalorização 

das iniciativas de movimentos sociais e organizações populares, mas que se configuram na 

indicação de caminhos possíveis.  

Como assinala o pesquisador da Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Toledo (2009), em uma região onde novos projetos políticos são realizados pela 

vitória eleitoral, há também projetos de inúmeros cidadãos, principalmente rurais, que andam 

no caminho da sustentabilidade e poder social e que conformam novas formas de resistência à 

crise da civilização que se vivencia na atualidade. 
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Estas iniciativas parecen contener elementos de una enorme importancia 
porque, a diferencia de los impulsos anti-sistémicos o de la izquierda 
convencional, ofrecen alternativas territorializadas basadas en lo local, la 
autogestión, la democracia participativa o de base y el manejo adecuado de 
los recursos de la naturaleza.  Por todo ello, es posible anticipar que en el 
futuro inmediato estas iniciativas cobrarán una mayor importancia y serán 
los ejes o pivotes de nuevas fórmulas emancipadoras (llámense “modernidad 

alternativa”, “decrecimiento” o “post-desarrollo”), en las que un cambio en 

las articulaciones de los grupos humanos con la naturaleza correrá en 
paralelo con nuevas formas de relaciones sociales.  Todo indica que es este 
el camino que permitirá superar la crisis, de carácter global, que la 
civilización industrial ha generado. (Toledo, 2009: p. 10). 
 

A mudança no sentimento para com a natureza e a necessidade de desenvolver ações 

que vislumbrem outro viés de relação sociedade e meio, acaba propiciando a busca por novas 

articulações entre os grupos humanos locais, potencializando, em sequência, novas relações 

sociais entre ambos.  

No entanto, a (re) construção sob este viés apresenta um tênue risco de se lançar em 

demasiado sobre o comunitarismo como tábua de salvação. O utopismo levantado por Harvey 

(2000) pode ser posto em relevo, na perspectiva da ação do “arquiteto utópico”, como aquele 

que no caminho percorrido nas experiências comunitárias, pode contribuir com a redefinição 

dos padrões civilizatórios a seu modo. O perigo reside no fato de que este percurso seja 

classificado como idealista. O que o invalidaria da mesma forma como o idealismo da política 

de DT. Entretanto, os passos construtivos devem seguir na orientação da ferramenta alusiva à 

contradição, ao conflito e à disputa por espaço, como condição à construção de outro viés de 

desenvolvimento.  

Nesta perspectiva, Souza (2006) apresenta-nos um caminho do desenvolvimento 

socioespacial que perpassa a defesa da garantia de autonomia dos atores sociais no processo 

de planejamento e gestão territorial. Isso inclui considerar “a experiência prática quotidiana e 

o ‘saber local’”, que: 

 

[...] deverão ter livre expressão e ser incorporados à análise e ao desenho da 
intervenção planejadora. Ao mesmo tempo, idealmente, o raciocínio prático 
do senso comum, que tem livre curso nas situações ordinárias de ação, 
deveria interagir, dialogicamente, com o tipo de conhecimento teoricamente 
lastreado dos pesquisadores e planejadores profissionais. (SOUZA, 2006, p. 
69). 

  

 Diz ainda que 
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[...] a práxis planejadora ou gestora e antes dela já a própria atividade de 
pesquisa, deveria, idealmente, encarnar a fusão criativa do saber dos atores 
sociais com os balizamentos técnico-científicos trazidos, na qualidade de 
consultores populares, pelos profissionais de planejamento e gestão. 
(SOUZA, 2006, p. 69). 

 

Nesse sentido, segundo Castro Jr. (2005) o desenvolvimento, enquanto garantia da 

justiça social e emancipação política dos atores sociais envolvidos no planejamento, perpassa 

esse pressuposto do respeito à multidimensionalidade dos saberes. A perspectiva dialógica 

torna-se, portanto, de fundamental importância na realização de trabalhos de natureza 

participativa. 

Como um caminho indicativo de possibilidade para um outro desenvolvimento, tem-se 

a perspectiva assinalada por Jesus (2004), que nos fala a respeito dos elementos que 

constituem diferenças paradigmáticas marcantes para o modelo de desenvolvimento rural, sob 

a ação educativa.  

A proposta de intervenção pelo trabalho popular torna-se um indicativo ao possibilitar 

ampliação do horizonte metodológico de um projeto de educação emancipatória, que se 

diferencia paradigmaticamente entre, de um lado: a educação rural, calcada no paradigma de 

fortalecimento do modelo de exploração capitalista, que por sua vez é reflexo e condição da 

educação da subalternidade; e, de outro: a educação do campo, fundamentada no modelo de 

produção camponesa e da educação popular.  

Pensando no princípio pedagógico calcada no conflito, que rege os processos de 

natureza efetivamente participativa, há, conforme Jesus (2004), elementos que constituem 

diferenças paradigmáticas marcantes para o modelo de desenvolvimento rural, sob o 

referencial teórico da ação educativa. Os paradigmas divergentes da “educação rural” e da 

“educação do campo” basear-se-iam nos seguintes pressupostos, de acordo com o autor: a) o 

educando e a sua condição de sujeito social; b) o contexto socioeconômico e político-cultural 

que perfaz o espaço de vida dos sujeitos; c) a temporalidade e os ritmos educativos dos 

indivíduos e grupos sociais; d) o conhecimento científico uno versus a valorização dos 

saberes calcados em fundamentos para além da razão (emoção, intuição, sensorialidade); e) a 

relação sujeito e objeto (deve-se encarar a prática e a teoria como coisas apartadas ou a 

produção do conhecimento envolveria a interação entre sujeito e objeto, entre ação e 

reflexão?). Outra importante contribuição vem a partir de Caldart (2004), quando da indicação 
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de elementos basilares para a construção de um projeto político e pedagógico da educação do 

campo. 

Esses pressupostos que marcam os diferentes paradigmas de intervenção educativa no 

campo são essenciais para que se percebam alguns aspectos críticos ao modelo de 

desenvolvimento capitalista para a agricultura brasileira sob a perspectiva do agronegócio. São 

exemplos e somam aspectos salutares na proposição que se lança sob o prisma da afirmação da 

política do conflito. Na tessitura da diferença e no direito ao princípio da natureza humana na 

desigualdade como diversidade de seres, assume-se o desafio da opção pelo desenvolvimento 

comunitário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Geografia, como área do conhecimento sistematizado pela razão científica, evoluiu na 

medida da evolução da sociedade, acompanhando fases de retrocessos e aceleramentos; benesses 

e prejuízos. São processos oriundos da imaginação humana que sistematizaram as ideias, mas 

que também constroem e desconstroem muitas vezes de forma dispersa a produção do espaço. 

Desse modo, a construção geográfica das sociedades foi gerando formas e facetas, emoldurando 

comportamentos, estruturas e conteúdos, à medida que contribui na constituição da leitura de 

paradigmas que dão um caráter de rigor e aplicabilidade aos estudos científicos, como Paulo 

César da Costa Gomes. 

A Geografia mostra-se útil e necessária, e tem evoluído muito desde que ela se firmou 

enquanto conhecimento lógico e acadêmico. O estudo do fenômeno do desenvolvimento torna-se 

importante ramo de investigação e, meio à divergência entre outros conhecimentos, lhe confere 

significante importância no cenário dos estudos críticos sobre o desenvolvimentismo. 

A busca de superação da crise da sociedade nesse tocante é também a busca de superação 

da crise da ciência que pensa a sociedade. O reconhecimento desse momento permite que a 

humanidade reveja seus passos, recomponha suas práticas enquanto ser social; que se veja, 

também, como ser integrante da natureza - não somente no sentido de exploração dos recursos, 

mas como ente que tem relação direta com um sistema maior. Esta assertiva pode gerar uma 

perspectiva diferente em torno da tentativa de superação da crise anunciada.  

O exercício de pensar a superação não se circunscreve apenas ao domínio acadêmico-

científico, o conhecimento da sociedade em geral, na verdade é potencialmente indicativo para 

realinhar as premissas. Pois, a crise é, sobretudo, de identidade enquanto ser. A pluri, inter e 

transdisciplinaridades são caminhos que se apresentam como forma possível de superação dessa 

crise da sociedade e da produção do conhecimento, aliadas ao além-disciplinar: o saber popular.  

 O Brasil, nesse sentido, estaria diante de outra sociedade rural. Evidencia-se que as 

tensões e conflitos não são exclusivos. Guardam distinções, porém conservam também 

similitudes. Encontram-se, portanto, dentro de uma leitura dialética no que concerne ao espaço 

político de sua atuação. Emergem e ganham espaço os interesses das comunidades, dos pequenos 

proprietários e das sociedades locais e rurais com discursos “progressistas” e “democratizantes”. 

O espaço agrário brasileiro, considerando a gama de sua diversidade espaço-temporal, se 

insere cada vez mais no crescente processo de reestruturação produtiva e de diversificação de 
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atividades agrícolas e não agrícolas. Tais refuncionalizações são produzidas através do modo de 

produção capitalista. No campo, para tanto, urgem novos vieses de atuação para garantir a (re) 

produção das forças produtivas do capital, tais como: a agroecologia, os serviços voltados ao 

setor turístico e para o lazer no meio rural, dentre outras atividades que até então eram 

consideradas tipicamente urbanas. Dentro desse contexto, o espaço rural acaba por configurar-se 

como local de relações complexas.  

Nesse rumo seguem a afirmação de outra economia rural possível. Calcada no que se 

poderia ler como universo rural. A sociedade passa a observar que vêm ocorrendo outras 

mudanças na economia dos territórios. Assim, a política de integração dos espaços, na maior 

parte dos territórios rurais vem resultando num incentivo ao processo de desprimarização da 

economia rural, de forma que boa parte da atual renda das populações rurais depende de 

atividades não agropecuárias. As economias, nesse sentido, estariam refletindo uma maior 

diversificação da atividade econômica, que são resultantes de diferentes formas de integração 

econômica e de articulação de cadeias produtivas que favorecem a agregação de valor, sob a 

lógica do mercado. 

Na maioria dos países latino-americanos os sistemas mais eficientes convivem com 

outros em condições adversas. Tais situações se revestem de questões não resolvidas no que se 

refere à concentração fundiária, a ineficiência ou a improdutividade das terras. Desse modo, a 

problemática ganha relevo por que envolve profundas consequências políticas. 

Caberia, portanto, ao Estado, através da ação estratégica em torno do desenvolvimento 

rural, buscar formas mais eficientes e democráticas que garantissem melhorias nas condições de 

vida da população do campo. 

As estratégias de desenvolvimento rural eleição das populações e produtores 

marginalizados e subdotados do universo rural. Eles vivenciam elevados níveis de pobreza e 

miséria, caracterizados pela descapitalização e subequipamento das condições de trabalho. O que 

os limita consideravelmente sob o ponto de vista dos recursos produtivos. São desintegrados dos 

fluxos econômicos e vivem em condições de evidente falência face ao ingresso na dinâmica dos 

setores modernos. Isso tem conduzido a uma espécie de “esquizofrenia” nas políticas, que se 

traduzem no não diálogo. Não há complementação, difundindo-se em políticas para ricos e 

outras para pobres. 

O papel da Geografia no sentido de pensar o desenvolvimento, isto é, de (re) construir o 

discurso e a prática do desenvolvimento, compõe o desafio de encarar a própria redefinição do 
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conteúdo da geografia que pensa o desenvolvimento, em busca de uma síntese propositiva. O 

caminho, portanto, assinala para a necessidade de tomar a postura contra-hegemônica. Assumir o 

viés de movimento construtivo “por outra geografia do desenvolvimento”. 

Partindo-se do princípio da negação do discurso e da prática desenvolvimentista, pensam-

se as bases para uma possível (re) construção. Entre o a perspectiva do arquiteto utópico 

harveyniano e a aproximação relacional entre academia e conhecimento orgânico das 

organizações sociais (visão gramsciana) se obteria o fundamento na experiência do 

desenvolvimento comunitário. 

Na compreensão de que o território é, na verdade, o espaço socialmente organizado, é que 

se deve conceber a dinâmica da (re) construção. A perspectiva comunitária de desenvolvimento, 

por intermédio de saberes, sabores e olhares novos, sob a lógica do ator coletivo (sujeitos 

sintagmáticos entre si) estaria recompondo a formato institucional duro (governança territorial), 

através dos sulcos e meandros das experiências concretas de desenvolvimento comunitário.  

A vivência de enfrentamento de situações-problema em microescala, em torno de 

objetivos comuns coletivamente, pode contribuir de modo substancial para romper com a prática 

do poder, exercido como estratégia de manutenção ideológica da hegemonia das classes 

dominantes. A pauta constante nas reflexões de quem atua na perspectiva da redefinição dos 

patamares do desenvolvimento deve conter essa pulsão.  

O discurso do desenvolvimento, nesse sentido, se aproxima da postura defendida que 

adota a construção de uma nova “governamentalidade”, ou seja, o desafio de uma nova 

racionalidade institucional, pautada no diálogo entre sociedade política e sociedade civil. Sem, 

contudo, se prender às amarras do aprisionamento da política ilusória do consenso. 

Hoje, portanto, urge a necessidade de superação da mentalidade hierárquica e vertical dos 

gestores. Isto depende da possibilidade de que esse tipo de colaboração realmente concorra para 

que, embebidas em um caldo de cultura efetivamente crítico-radical e internacionalista 

(experiências de movimentos sociais e comunitários estudados em escala intercontinental), as 

práticas espaciais emancipatórias atualmente desenvolvidas por vários movimentos sociais se 

intensifiquem e expandam cada vez mais. 

A Geografia que se lança no caminhar da (re) construção também deve se inquietar com o 

caráter regional do desenvolvimento. Em diversos momentos, os referenciais do MDA expõem o 

conceito de região em sinonímia ao de território. O que leva a adoção da política de 

desenvolvimento territorial para equívocos de caráter interpretativo.  
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Salienta-se a rediscussão do conceito de região na contemporaneidade global, 

considerando sua problemática sob a óptica da multiescalaridade Recompondo-o também 

problema de ordem teórico-metodológica para quaisquer abordagens de cunho intervencionista 

sobre o espaço. Lembra-se ainda da condição atual de relação território e região, no intuito de 

propor uma geografia da ação que una concretude e abstração para a prática do planejamento. 

Considera-se, portanto, a (re) construção conceitual à luz da diversidade multiescalar e 

multiterritorial, a partir da intrínseca associação com a multitemporalidade – a afirmação dos 

índices das coexistências no espaço.  

Desse modo, região e desenvolvimento como aporte complementar as ações de cunho 

territorial, poderia ser compreendida dentro de um enfoque que considere a dimensão da 

produção do espaço. As diferentes perspectivas de funcionalidade e constituição sócio-histórica 

do arranjo espacial, portanto, tornam-se parte do desafio. 

Na perspectiva da geografia da ação, os imaginários de desenvolvimento assumem 

condição de ferramentas significativas para o auxílio à (des) construção do desenvolvimentismo 

tradicional e, podem embasar a formulação de uma nova leitura à luz do diálogo entre as 

experiências vividas pela sociedade, como dito anteriormente. Todavia, não como modelos a 

copiar, mas como alternativas que oportunizam olhares fortuitos para o futuro. 

Todavia, a negação do discurso do desenvolvimento sustentável é a frente possível. A 

teoria radical que impõe em sua leitura interpretativa que o desenvolvimento nunca será possível 

dentro dos moldes capitalistas é, de fato, o viés assumido pelo horizonte de crítica radical (visão 

pós-desenvolvimentista que subjaz à corrente pós-estruturalista de crítica ao desenvolvimento). 

Embora, dentro desta mesma corrente de crítica radical, haja o posicionamento daqueles 

que indicam saídas à óptica desenvolvimentista. A ideia-força reside nos seguintes elementos: a) 

identidade a partir da visão dos movimentos sociais; b) a afirmação da negação do 

desenvolvimento nos moldes da sociedade capitalista pela teoria da “(des) construção” pós-

desenvolvimentista, bem como diretamente correlacionada à afirmação da dimensão da 

conflitividade. 

Uma Geografia do Desenvolvimento, portanto, e mais precisamente os estudiosos que se 

voltam para a leitura crítica do desenvolvimento, se dividem entre: 1) os teóricos radicais, que 

apregoam que o desenvolvimento é apenas uma ideia construída pela sociedade capitalista 

ocidental. Um mito moderno; e 2) aqueles que assinalam a perspectiva de aproximação entre a 
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teoria crítica ao desenvolvimento e a óptica da possibilidade de (re) construção do 

desenvolvimento, via diálogo academia e sociedade, em torno das experiências comunitárias. 

O caminho alternativo contra-hegemônico, não pode prescindir da busca por princípios 

que contribuam para a concretização da proposição da (re) construção, proporcionando além de 

elementos para o novo construto teórico, principalmente permitindo a elaboração de percursos 

metodológicos para a ação concreta na realidade.   

Nesse tocante, se questiona se estaria o território aprisionado às amarras do planejamento 

capitalista? Essa é uma inquietação que nos condiciona ao movimento de questionar em que 

moldes se efetua o desenvolvimento no mundo de hoje. O que impulsiona e gera a mobilização 

da sociedade em torno da negação à prática desenvolvimentista, que mascara a atuação do 

Estado, no sentido de repensar e promover a prática do desenvolvimento.  

Para o campo brasileiro contemporâneo, o que dizer sobre o discurso e a prática do 

desenvolvimento rural é a pergunta motriz, que possibilita a construção de uma tentativa de 

interpretação sobre a problemática do desenvolvimento.  

Desse modo, relativo ao estudo sobre as condições da (re) produção do que se concebe 

por desenvolvimento na atualidade, mais precisamente no trato do meio rural, diz-se que o 

desenvolvimento agrícola refere-se exclusivamente às condições de realização e produção da 

agropecuária, enquanto que o desenvolvimento agrário deve ser entendido pelo tratamento não 

apenas da estrutura agrícola, mas também, e principalmente, do desenvolvimento rural, 

considerando também o campo social e o ambiental. 

Por esse viés interpretativo, o autor fornece uma ideia-força que, dependendo do uso por 

parte dos gestores territoriais, pode vir a conturbar a própria concepção da política de 

desenvolvimento.  

Caso se faça a leitura tendo como premissa o desenvolvimento agrícola, ficar-se-á no 

enfoque da política em torno da produtividade agropecuária. Nesta perspectiva segue a 

concepção do PRONAF, desde sua implantação (1996) até os dias atuais, sua principal meta é o 

fortalecimento das atividades produtivas de base familiar, através da abertura de linhas de crédito 

diferenciadas, tais como: Pronaf A (destinado a assentados da reforma agrária); Pronaf B 

(agricultores familiares), Pronaf A/C, dentre outras linhas mais específicas voltadas à juventude 

rural, à mulher trabalhadora rural, aos pescadores artesanais, aos extrativistas agrossilvipastoris 

etc.  
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Noutra vertente de desenvolvimento, se encontra a política de desenvolvimento territorial 

da SDT/MDA. Esta se enquadraria no discurso da orientação teórica que compreende o 

desenvolvimento agrário em todas as suas dimensões, que vão além do meramente ligado à 

produção agrícola. O desenvolvimento rural no Brasil, nesse viés, segue os limites do passado e 

tenta provocar os caminhos para o futuro. 

 Haveria, segundo a leitura dos estudiosos desta problemática, uma espécie de “terceira 

via” para o meio rural, com base na abordagem política analisada, objetivando: a) consensuar o 

livre mercado com as políticas sociais, em parte, de caráter compensatório e marcado traço 

paliativo e; b) estabelecer diálogo fantasioso entre o modelo baseado no agronegócio e o modelo 

baseado nas reivindicações dos movimentos sociais camponeses. 

 Todavia, na prática isso não se efetua a contento. O problema reside no fato de que, se 

está diante da concepção de “um território não conflitivo”. Um território da “cooperação”, 

baseado no pretenso discurso da solidariedade mútua e na articulação de interesses – cenário da 

confabulação das pretensas harmonias: a política do consenso. 

 O Território, nesse sentido, acaba por estar sendo forjado dentro de um discurso 

eufêmico. O território do consenso emerge, desta forma, como uma figura/termo (quase mágico). 

Concebido com o privilégio de pensar soluções para o meio rural não apenas no Brasil, mas 

também para a América Latina. Haja vista que a égide que conduz a concepção desta premissa se 

circunscreve como a grande política articulada pela sociedade capitalista, para a manutenção da 

sociedade rural nos países pobres. 

 Entretanto, o território é, por natureza de definição conceitual, denso em conflito. E, 

calcado nesse pressuposto, a ação pedagógica que deve nortear o diálogo é aquele que vislumbre 

e assuma a dimensão constitutiva do conflito.  

 O desenvolvimento que pretenda realmente pensar e agir em torno do real, se 

contrapondo à (re) produção das “geografias desiguais” deve se voltar à prática que apregoa a 

política do conflito. Não obstante, recairá na obsolescência eufêmica do território, falsamente 

harmônico e consensual. O território, formado essencialmente no exercício das relações de 

poder, jamais pode assumir a concepção absoluta do consenso. Se assim o for, é como se este 

pudesse ser neutro, isento da realidade contraditória, que constitui a vida e o cotidiano dos 

espaços e sujeitos que perfazem o território.  

 Logo, os conflitos de interesses e ações de dominação, “romanticamente”, tendem a ser 

diminutas ou mesmo desaparecem do discurso territorial do MDA. Esta constatação é, por vezes, 
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escamoteada, porém, como pensar o meio rural integrado a mercados dinâmicos como o único 

viés para o desenvolvimento? Este viés, que caracteriza a abordagem territorial em sua essência 

conceptiva, supõe minimamente uma visão dicotômica entre capitalista agrário e pobreza rural, 

corroborando com os pesquisadores da corrente pós-desenvolvimentista.  

Além disso, no decorrer das ações corre-se o risco eminente de olvidar situações-

problema que são vivenciadas por diversos grupos humanos nos territórios rurais, por conta da 

negligência à “pedagogia do conflito”.  Dessa maneira, conflitos de geração, gênero, raça e etnia 

podem ser olvidados com facilidade, já que a tendência a conceber o território eufemista anula a 

base do conflito como essência da formação dialética do território. 

 Em suma, compreende-se que há quatro dimensões crítico-reflexivas para (re) pensar o 

(DT), nos moldes em que vem sendo concebido na contemporaneidade. Seriam: 1) o combate à 

pobreza – como objetivo primordial do desenvolvimento em países pobres, porém abordado de 

forma paliativa e compensatória; 2) a participação social – para tanto, apregoa a necessidade do 

estabelecimento de nova institucionalidade, baseada na participação de fato senão apenas 

pseudo-participação; 3) o território eufêmico – a transformação somente virá, havendo incentivo 

às potencialidades do território e; 4) o discurso do desenvolvimento – pensado como política 

pública, calcada na centralidade de um “consenso do impossível” (mercado e pequenos 

produtores, por exemplo – a chamada “agricultura familiar de mercado”), acaba por se revelar 

como uma estratégia mais de controle social que propriamente de desenvolvimento do conjunto 

da sociedade, posto como território, conforme assinalam estudiosos do modernismo crítico.  

Os conceitos inventados e contidos nos modelos neoliberais vêm, ao longo do tempo, 

sendo considerados insustentáveis. Têm dado conta de assumir respostas de cunho positivo. Os 

sujeitos hegemônicos no uso de sua autoridade representam os interesses da classe, influenciando 

na definição das proposições e garantindo os moldes neoliberais. Asseguram a defesa dos 

interesses da reprodução ampliada do capital. Desse modo, se fecha a porta para as economias 

julgadas como débeis, que não encontram resposta à maneira de sobrevivência no mercado. A 

inserção torna-se inviável ao pequeno produtor, expropriado e/ou explorado. Muitos 

permanecem no campo, embora na condição de subjugados, como se assinala nos estudos sobre 

identidade e território no Brasil.  

A partir dessa leitura, entende-se que o desenvolvimento apregoado sob os ditames das 

economias de mercado absorve o discurso da adaptação à criação de necessidades. Compõe uma 

estratégia compensatória ao pensar o desenvolvimento para as camadas menos favorecidas. A 
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estratégia ganha validade no discurso político do consenso, pois este garante a governabilidade e 

a estabilidade dos que exercem o poder hegemônico. 

Nesse mesmo sentido, e na busca pela constituição dos “Espaços de Esperança” pode-se 

reafirmar a opção pela concepção do arquiteto utópico, que pensa e refaz a leitura de mundo sob 

o olhar crítico ao padrão de “desenvolvimento geográfico desigual”. Nesse utopismo residiria 

também a possibilidade de outra perspectiva para a construção do desenvolvimento. 

Assim, repensando o potencial qualitativo do desenvolvimento, notadamente salienta-se o 

caminhar dos movimentos sociais. No lembrar do potencial dos camponeses dos Andes; na 

agricultura campesina no Brasil, bem como os produtores coletivos dos ejidos (assentamentos 

territoriais) no México ou das comunidades indígenas do Peru – ao quais somente interessam ao 

capital, enquanto problema social. E como tal, merecem atenção, mas, no sentido de construir 

barreiras compensatórias. Políticas paliativas como vêm demonstrando a história. Visto o que se 

visualizou em relação ao histórico de desenvolvimento no nordeste brasileiro secularmente. 

Uma nova geografia do desenvolvimento deve buscar, a partir do diálogo propositivo, 

alternativas ao imaginário de desenvolvimento. A concepção de desenvolvimento sustentável 

apregoada pelo capital deve ser posta em questão. Pois constrói a ideia-força equivocada e 

unilateral de que o desenvolvimento, tido como sinônimo de progresso é resultado único e 

exclusivo dos efeitos naturais da globalização, tendo no território eufêmico a marca da 

camuflagem do conflito, de acordo nos apontam os limites do consenso de Gòmez.  

Os pobres do campo, historicamente, não são vistos como tema de interesse central, ao 

modelo de desenvolvimento nacional. Mesmo assim, a realidade revela grande rapidez na forma 

como esta questão tem recebido ares de esgotamento político. Na âncora pesada e certeira do 

assistencialismo são imersos os pequenos da terra. E nessa prática, tem-se a noção de que tudo 

estaria no rumo correto. O problema estaria sendo resolvido.   

No entanto, o grito dos excluídos ecoa todo ano, no 1º de maio do trabalhador. A marcha 

das margaridas aperta o passo, frente ao horizonte dos direitos. Na “caminhada no chão da 

noite”, continua o compasso da luta! A encruzilhada da estrada revela o encontro do romeiro 

religioso com o trabalhador, que abraçam a causa em movimento no tempo e no espaço; 

transformando o momento da peregrinação ao sagrado, em espaço político de luta e resistência. 

Em motivo de conscientização social: é a romaria da terra. 

Enfim, tantos são os pequenos da terra. O caminho é tortuoso. O trilhar, no entanto, é 

pulsante, por intermédio da socialização nos lugares sociais, que transladam territorialidades 
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mundo a fora. A pedagogia é a do conflito. O consenso nem sempre é possível, quando a força 

atroz do capital ameaça à vida.  

O tempo e o espaço, apesar da tentativa de homogeneização em tempos de globalização, 

são reais para ação coletiva. E é nesse mosaico contraditório. Conflitivo e tenso, que se (re) 

produz o momento de dar vez e voz aos sujeitos sociais – protagonistas de sua própria história. 

E, como diria Paulo Freire em sua “Pedagogia do Oprimido”, é da consciência do ser oprimido e 

explorado que se constrói a base para a transformação social. 

Dos que realmente trabalham a/na terra de trabalho, no contraponto aqueles que somente 

usufruem do trabalho alheio na terra de negócio, emerge o contradiscurso dos pequenos, que está 

em plena ebulição. A concepção da economia espacial que acumula riquezas em detrimento da 

maioria recebe a contrarracionalidade da argumentação vívida na experiência dos povos da terra.  

A abordagem da experiência popular abre a possibilidade de discussão sobre os desafios 

do desenvolvimento comunitário. Com base na agroecologia e segundo o princípio participativo 

da gestão e do planejamento comunitários, na pulsão da disputa e conflitividade. A alusão à 

aproximação entre conhecimento técnico-científico e conhecimento popular, desponta como 

possibilidade de (re) construção de um ideário de desenvolvimento alternativo. O tempo hoje 

está. O espaço, tornado território na pulsar da contradição, oferece as condições para a tentativa 

de sua (re) construção. 

 Em suma, para uma política que tem como premissa a visão simplista de integração ao 

mercado como única via para pensar o desenvolvimento, a noções de solidariedade e cooperação 

harmônicas orbitam no controle social dos conflitos estruturais da dominação capitalista. Na 

constatação da consensualidade que não se sustenta em nenhuma base da vida real em sociedade.  

O papel da geografia nesse processo complexo não pode olvidar a leitura do mundo 

contemporâneo. A relação território e desenvolvimento está posta em questão. O limite tênue 

entre o discurso político do consenso e a máscara eufêmica de sua essência constitutiva permite a 

formação das bases para repensar a própria concepção de desenvolvimento. O território nas 

políticas públicas do MDA é, sobretudo, o cenário composto pela “encenação do consenso”. 

Intolerável e inaceitável. O conflito? É a possibilidade pulsante que deve ser encarada como 

desafio à (re) construção. 

 

 

 



229 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABRA, CPT, APR, CJG, FIAN-BRASIL, MST e REDE SOCIAL (2002). Programa Cédula da Terra: 

o caso do estado do Ceará. Fortaleza. 

 
ABRAMOVAY, Ricardo (1998). Paradigmas do capitalismo agrário em questão. 2ed., São 
Paulo/Campinas: Hucitec/Editora da Unicamp. 
 
ABRAMOVAY, R. (2006). Para una teoría de los estudios territoriales. In: MANZANAL, M.; 
NEIMAN, G.; LATUADA, M. (compiladores). Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y 
territorios. Buenos Aires: Fundación Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad (CICCUS), pp. 
51-69. 
 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz (1999). A Invenção do Nordeste e outras artes (4ª. edição 
revisada), Recife: FJN/Massangana; São Paulo: Cortez. 
 
ALENCAR, Francisco Amaro Gomes de (1998). Segredos íntimos: a gestão nos assentamentos de 
reforma agrária. Dissertação (mestrado em desenvolvimento e meio ambiente). Fortaleza, 209 f. Pós-
graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, UFC. 
 
__________________________ (2005). Uma geografia das políticas fundiárias no estado do Ceará. 
Tese (Doutorado em Sociologia). Fortaleza, 297 f. Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, UFC. 
 
ALENTEJANO, Paulo Roberto R (2000). Espaço, território e região: uma tentativa de conceituação. 
Artigo final para a disciplina Diversidade Territorial e Regionalização. Pós-graduação em 
Geografia/UFF. 
 
__________________________(2007). Os movimentos sociais rurais e a teoria geográfica. In: 
MARAFON, Glaucio José; RUA, João; RIBEIRO, Miguel Angelo (Orgs.). Abordagens teórico-
metodológicas em geografia agrária. Rio de Janeiro: EDUERJ.  
 
ALTHUSSER, L. P. (1998). Aparelhos Ideológicos de Estado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Graal. 1ª ed., 1971. 
 
ALVES, Flamarion Dutra ferreira, Enéas Rente (2009). Características teórico-metodológicas da 
geografia agrária clássica: a produção nas revistas científicas brasileiras. In: Anais do XIX Encontro 
Nacional de Geografia Agrária, São Paulo, 02 a 07 de fevereiro. 
 
AMORIM, Cassiano Caon (2007). Discutindo o conceito de região. In: Revista Eletrônica Estação 
Científica Online. Juiz de Fora, n. 04, abr./mai, pp. 01-19. 
 
ANDION, Carolina; SERVA, Maurício & LÉVESQUE, Benoit (2006). O debate sobre economia plural e 
sua contribuição para o estudo das dinâmicas de desenvolvimento territorial sustentável. In: 
Desenvolvimento territorial sustentável: conceitos, experiências e desafios teórico-metodológicos. 
Revista EISFORIA Ano 4, Vol. 4, nº Especial, Dez/2006. 
 
ANDRADE, Manuel Correia de (1973). Aceleração e freios ao desenvolvimento brasileiro. Petrópolis: 
Vozes. 
 



230 
 

________________________ (1987). Espaço, polarização e desenvolvimento: uma introdução à 
economia regional. São Paulo: Atlas.  
 
_________________________ (1988). O nordeste e a questão regional. São Paulo: Ática. 
 
____________________________ (1994). Geografia rural: questões teórico-metodológicas e técnicas. In: 
Encontro Nacional de Geografia Agrária, 12., Mesas Redondas. Águas de São Pedro: UNESP, pp. 52-
57. 
 
_____________________________ (2005). A Terra e o Homem no Nordeste: contribuição ao estudo  
da questão agrária no nordeste. Recife (edição atualizada). 
 
APPADURAI, Anjur (1997). Soberania sem territorialidade: notas para uma geografia pós-nacional. In: 
Novos Estudos/CEBRAP, nº 49, novembro, pp. 33-46. 
 
ARANTES, Otília; VAINER, Carlos & MARICATO, Hermínia (2000). A cidade do pensamento único: 
desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes. 
 
ARAÚJO, Tânia Bacelar de (1997). Herança de diferenciação e futuro de fragmentação. In: Caderno 
de Estudos Avançados. vol.11, nº 29, São Paulo Jan./Abr., pp. 07-36. 
 
BADIE, Bertrand (1995). O fim dos territórios: ensaio sobre a desordem internacional e sobre a 
utilidade social do respeito. Lisboa: Instituto Piaget.   
 
BAGLI, Priscila. Rural e urbano: harmonia e conflito na cadência da contradição (2006). In: SPOSITO, 
Maria Encarnação Beltrão & WHITACKER, Arthur Magon (orgs). Cidade e campo: relações e 
contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, pp. 81-109. 
 
BARBOSA, E. M. (Coord.). (2005). II PRRA – Ceará. República Federativa do Brasil/Ministério do 
Desenvolvimento Agrário/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Brasília, Mimeo. 
 
BLOCH, Ernst. (1959).  O princípio esperança. Vol. I., Trad. Nélio Schneider (2005). Rio de Janeiro: 
EdUERJ: Contraponto. 
 
BONNEMAISON, Joël (2002). Viagem em torno do território. In: Geografia cultural: um século (3). 
Rio de Janeiro: Eduerj, pp. 83-131. 
 
BORGES, Jorge Luis. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1989. 4 v. 
 
BRAGA, J. L. R. (2005). Uma releitura do território no cenário internacional. São Paulo: Contexto. 
 
BRAUDEL, Fernand (1992). A longa duração. In: Escritos sobre a História. Lisboa: Perspectiva. 
 
_____________________ (1978). História e ciências sociais. A longa duração. Lisboa: Ed. Presença. 
 
BURSZTYN, Marcel (1984). O poder dos donos: planejamento e clientelismo no nordeste. Petrópolis: 
Vozes. 
 
CALDART, Roseli Salete (2004). Elementos para construção do projeto político pedagógico da educação 
do campo. In: Revista Trabalho Necessário, ano 2, nº 2. 
 
CARLOS, Ana Fani Alessandri (2001). Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. 
São Paulo: Contexto, 368p. 



231 
 

 
CARVALHO, D. M.; ALCÂNTARA, F. V.; COSTA, J. E. (orgs) (2011). Desenvolvimento Territorial 
e sustenbilidade no Nordeste. São Cristovão: Editora UFS.  
 
CASTELLS, Manuel (1999). A sociedade em rede – a era da informação: economia, sociedade e 
cultura, volume I. Trad. Roneide Venâncio Majer e Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra. 
 
CASTORIADIS, C. A. 1986. Instituição Imaginária da Sociedade. Tradução por Guy Reynaud. 2.ed., 
Rio, Paz e Terra. 
 
CASTRO JÚNIOR, J. L., COUTINHO, C. R. & VIEIRA de CASTRO, M. A. (2005). Capacitação 
continuada de profissionais de assessoria técnica social e ambiental à reforma agrária. Fortaleza, 
Mimeo. 
 
CLAVAL, Paul. The nature and scope of political geography. In Revista Terra Livre, Goiânia: AGB, 
Ano 21, v. 1, n. 24, Jan-Jun/2005, p.13-28. 
 
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (1987). Nosso futuro 
comum (Relatório Brundtland). Oxford Paperbacks. 
 
CORRÊA, Roberto Lobato (1993). O espaço urbano. São Paulo: Ática. 
 
_______________________ (2000). Espaço, um conceito-chave da geografia. In: CORRÊA, Roberto 
Lobato; CASTRO, Iná Elias de. & GOMES, Paulo César da Costa. Geografia: conceitos e temas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil. 
 
CORRÊA, Walquíra Krüger (2008). Desafios para a geografia rural na contemporaneidade: questões 
para o debate. In: 4º ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS DE PESQUISA – ENGRUP, São 
Paulo, pp. 278-295. 
 
CORREIA, E. B. [200-?]. Territórios rurais como unidade de planejamento das políticas públicas. 
Centro de Extensão da CEPLAC. 
 
CORSI, Luis Fernando (2002). A globalização e a crise dos estados nacionais. In: RESENDE, Paulo 
Edgar A.; IANNI, Octávio & DOWBOR, Ladislau. Desafios da globalização. Petrópolis: Vozes. 
 
DALLABRIDA, Valdir Roque & FERNÁNDEZ, Victor Ramiro (2008). Desenvolvimento territorial: 
possibilidades e desafios, considerando a realidade de âmbitos espaciais periféricos. Passo Fundo: 
Edições Universidade de Passo Fundo; Ijuí: Edições Unijuí. 
 
DANTAS, Jairo Pires (2007). Impactos do programa nacional de crédito fundiário na associação 
comunitária dos agricultores familiares do “Catolezinho” em Riacho de Santana/Água Nova-RN. 
Monografia (Especialização em Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial). Departamento de 
Economia, CAMEAM/UERN. 
 
DÁVALOS, Pablo (2005). Pueblos indígenas, estado e democracia. Buenos Aires: CLACSO. 
 
DIAS, Leila Cristina. (2000). Redes: emergência e organização. In: CASTRO, Iná Elis de; GOMES, 
Paulo César da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 
 
DIB-FERREIRA, D. R (2010). A educação ambiental como objeto transdisciplinar. In: NEFFA, E.; 
RITTO, A. C. Percepção transdisciplinar: uma construção coletiva. Rio de Janeiro: EDUERJ. Cap.5, 



232 
 

p.95-110. 
 
DINIZ, José Alexandre Filizola. (1984). Geografia da agricultura. São Paulo: Difel, 278p. 
 
DOMINGOS NETO, Manoel. (2004). O “novo” mundo rural. In: MARTINS, M. D. (Org.). O banco 
mundial e a terra: ofensiva e resistência na américa latina, áfrica e ásia. São Paulo: VIRAMUNDO.    
DOWBOR, Ladislau. (1998.) A reprodução social: propostas para uma gestão descentralizada. 
Petrópolis: Vozes. 
 
___________________ (2001). Globalização e tendências institucionais. In: RESENDE, Paulo Edgar A.; 
IANNI, Octávio & DOWBOR, Ladislau. Desafios da globalização. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
ELIAS, Denise & SAMPAIO, José Levi Furtado (2002).  Modernização excludente: Paradigmas da 
agricultura cearense. Fortaleza: Demócrito Rocha. 
 
ELIAS, Denise (2003). Desigualdade e pobreza no espaço agrário cearense. In: Mercator - Revista de 
Geografia da UFC, ano 02, número 03. 
 
____________ (2006). Revista. Ensaios sobre os espaços agrícolas de exclusão. In: Revista NERA, 
Presidente Prudente Ano 9, nº. 8, Jan/Jun, pp. 29-51. 
 
ENDLICH, Ângela Maria (2006). Perspectivas sobre o urbano e o rural. In: SPOSITO, Maria Encarnação 
Beltrão & WHITACKER, Arthur Magon (orgs). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e 
rural. São Paulo: Expressão Popular, pp. 11-31. 
 
ESCOBAR, Arturo (1998). La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrucción del 
desarrollo. Santafé de Bogotá: Norma, 1998 [1995]. 
 
FELÍCIO, M. J. (2006a). Os camponeses, os agricultores familiares: paradigmas em questão. In: 
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 – Universidade Estadual de Londrina, Departamento de 
Geociências. 
 
FELÍCIO, M. J. (2006b). A conflitualidade dos paradigmas da questão agrária e do capitalismo agrário a 
partir dos conceitos de agricultor familiar e de camponês. In: CAMPO-TERRITÓRIO: revista de 
geografia agrária, v.1, nº 2, Ago., pp. 14-30.  
 
FERNANDES, Bernardo Mançano (1999). MST - movimento dos trabalhadores rurais sem terra: 
formação e territorialização em São Paulo. São Paulo: Hucitec. 
 
______________________________ (2000). A formação do MST no Brasil. Petrópolis: Vozes, Rio de 
Janeiro. 
 
_______________________________ (2001). Questão agrária, pesquisa e MST. São Paulo: Cortez, 
(Coleção Questões da Nossa Época, v. 92). 
 
_____________________________ (2004). Espaços agrários de inclusão e exclusão social: novas 
configurações do campo brasileiro. In: REVISTA AGRÁRIA, nº 1, PP. 16-36. 
 
_______________________________(2005). Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais. 
Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. www.prudente.unesp.br. 
Acesso em ago. 2007. 
 



233 
 

_____________________________ (org.) (2008). Camponeses e agronegócio na América Latina: a 
questão agrária atual. São Paulo: Expressão Popular.    
 
FERNANDES. B. M. & MOLINA, M. C. (2004). O campo da educação do campo. IN: MOLINA, M. C. 
& AZEVEDO DE JESUS, S. M. S. (Orgs). Contribuições para a construção de um projeto de 
educação do campo. Brasília: Articulação Nacional “Por Uma Educação do Campo”. 
 
FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira (2001). Geografia Agrária no Brasil: conceituação e 
periodização. In: Terra Livre, São Paulo nº 16, 1º semestre, pp. 39-70. 
 
_______________________________________ (2002). Mundo Rural e Geografia. Geografia Agrária 
no Brasil: 1930 – 1990. São Paulo: Editora UNESP. 
 
FOUCAULT, M. 1979. Microfísica do Poder. [Organização e tradução de Robert Machado]. Rio de 
Janeiro: Edições Graal. 
 
FREIRE, P. (2001). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra. 
 
FREITAS, E (2006). Revista Brasil Escola. Rio de Janeiro: Editora Brasil Escola. 
 
FREMONT, Armand (1980). A região: espaço vivido. Edições Almedina. 
 
FRIGOTTO, G. (1995). A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais. 
In. Interdisciplinaridade para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes. p. 25-49 
 
GALVÃO, Ana Rúbia Gagliotto; FRANÇA, Francieli Mezzomo & BRAGA, Luís Carlos (2009). 
Território e territorialidade na perspectiva de Robert David Sack. In: SAQUET, Marco Aurélio & 
SOUZA, Edson Belo Clemente de. Leituras do conceito de território e de processos espaciais. São 
Paulo: Expressão Popular. 
 
GEERTZ, C. (1989). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. 
 
GOMES, Paulo César da Costa (2000). O conceito de região e sua discussão. In: CORRÊA, Roberto 
Lobato; CASTRO, Iná Elias de. & GOMES, Paulo César da Costa. Geografia: conceitos e temas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil. 
 
GOMES, P. C. da C. (2000). Geografia e modernidade. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2ª ed. 
 
GÓMEZ, Jorge R. Montenegro (2008). Los limites del consenso – la propuesta de desarrollo territorial 
rural em américa latina. In: FERNANDES, Bernardo Mançano (org.). Campesinato e agronegócio na 
américa latina: a questão agrária atual. São Paulo: Expressão Popular, pp. 249-274. 
 
GÓMEZ, J. R. M. (2007). Desenvolvimento em (des) construção: provocações e questões sobre 
desenvolvimento e geografia. In: FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (org.). 
Geografia Agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular. 
 
________________(2006). Desenvolvimento em (des) construção: narrativas escalares sobre 
desenvolvimento territorial rural. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente: [s.n.]. 
 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto (1998). Formação sócio-espacial e a questão ambiental no Brasil. In: 
BECKER, Berta K. Et al. Geografia e meio ambiente no Brasil. São Paulo: Hucitec, pp. 309-333. 



234 
 

 
GONDIM, Linda Maria de Pontes (1998). Clientelismo e modernidade nas políticas públicas: os 
“governos das mudanças” no Ceará (1987-1994). Herói: UNIJUÍ. 
 
______________________________ (2000). Os “governos das mudanças” (1987-1994). In: SOUZA, 
Simone de. (Org.). Uma nova história do Ceará. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, pp. 409-424. 
 
GRAZIANO DA SILVA, José (1980). O que é questão agrária. São Paulo: Brasiliense. 
 
__________________________ (1982). A modernização dolorosa: Estrutura agrária, fronteira agrícola 
e trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 
 
_________________________ (1999). A nova dinâmica da agricultura brasileira. 2a. ed. 
Campinas/SP: Unicamp, 1999. vol. 1. 127 p. 
 
HAESBAERT, R. (2010). Regional-global: dilemas da região e da regionalização na geografia 
contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
 
 
______________ (1999). Identidade socioterritorial. In: ROSENDHAL, Zeny; CORRÊA, Roberto 
Lobato. Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ. 
 
__________________ (2002). Territórios alternativos. Niterói/São Paulo: EDUFF/Contexto. 
 
__________________ (2008). Hibridismo, mobilidade e multiterritorialidade numa perspectiva 
geográfico-cultural. In: In: SERPA, A. (org.). Espaços culturais: vivências, imagens e representações. 
Salvador: Edufba, pp. 393-419. 
 
HARVEY, David. (2000). Espaços de esperança. (Tradução). São Paulo, Edições Loyola. 
 
HESPANHOL, R A de Medeiros (2000). Produção familiar: perspectivas de análise e inserção na 
microrregião geográfica de Presidente Prudente. 2000. 264 p., Rio Claro, tese (doutorado em Geografia) 
UNESP. 
 
HOBSBAWN, Eric (1995). A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras. 
Tradução: Marcos Santarrita. 
 
ILHA, Adayr da Silva; CORONEL, Daniel Arruda; ALVES, Fábio Dutra. O modelo italiano de 
desenvolvimento regional: algumas proposições para a metade sul do rio grande do sul.UFSM. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Dados e informações acerca 
da reforma agrária no Brasil (1964 – 1995). Acessado em: www.incra.gov.br, a 30 de outubro de 2011.  
 
JESUS, S. M. S. A. de. (2004). Questões paradigmáticas da construção de um projeto político da 
educação do campo. In: MOLINA, M. C. & AZEVEDO DE JESUS, S.M.S. de. (Orgs). Por uma 
educação do campo: contribuições para a construção de um projeto de educação do campo. Brasília: 
Articulação Nacional “Por uma Educação do Campo”. 
 
KAJEYAMA, Ângela (2004). Desenvolvimento rural: conceito e medida. In: Cadernos de Ciência & 
Tecnologia, Brasília, v. 21, n. 3, p. 379-408, set./dez. 
 
KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
 

http://www.incra.gov.br/


235 
 

LABOPLAN (et al). O espaço geográfico e o território usado. São Paulo: Laboplan, 2000. 
 
LEFF, E (2011). Saber ambiental: racionalidade, sustentabilidade, complexidade, poder. Petrópolis: 
Vozes.  
 
LEITE, Â. M. 2009. Organização e desenvolvimento territorial da atividade agrícola em Alagoas. 
São Paulo: In anais do XIX ENGA, pp.1-26. 
 
LOPES, E. S. A.; COSTA, J. E. (orgs). 2009. Territórios Rurais e Agricultura Familiar no Nordeste. 
São Cristovão: Editora UFS. 
 
MARAFON, Glaucio José; RUA, João; RIBEIRO, Miguel Angelo (2007). Abordagens teórico-
metodológicas em geografia agrária. Rio de Janeiro: EdUERJ. 
 
MARTIN, Jean-Yves (1997). A geograficidade dos movimentos socioespaciais (revisado por Bernardo 
Mançano Fernandes) In: Caderno Prudentino de Geografia, 19/20. 
 
MARTINELLO, André Souza (2009). Desenvolvimento como liberdade: o que geógrafas e geógrafos 
têm a aprender com Amartya Sen? In: Revista CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, 
vol.4, nº 7, fev., pp. 245-249. 
 
MARTINS, J (1999). Síntese geral sobre os ciclos econômicos brasileiros. Fortaleza. 
 
MARTINS, José de Souza (2000). Reforma agrária: o impossível diálogo. Rio de Janeiro: Vozes. 
 
_______________________ (1995). Os Camponeses e a política no Brasil. 5. ed. Petrópolis: Vozes. 
 
_______________________ (1991). Expropriação e violência: a questão política no campo. São Paulo: 
HUCITEC. 
 
_____________________ (1989). Caminhada no Chão da Noite. São Paulo: Hucitec. 
 
_______________________(1984). Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e 
seu lugar no processo político. Petrópolis: Vozes. 
 
MARTINS, Mônica Dias (1990). Reforma agrária: sonho, sonhei, sonhamos – luta de classes e 
assentamentos em terras do Ceará. Fortaleza. 
 
_____________________ (2003). A ideologia do banco mundial. Fortaleza: Simpósio Tensões 
Mundiais. 
 
MATOS, Aécio Gomes de (2003). Organização social de base: reflexões sobre significados e métodos. 
Brasília: NEAD/CNDRS/MDA, Editora Abaré.  
 
MATTE, Nadja Regina & MOSQUER, Eli (2009). Deleuze e Guatarri e a desterritorialização. In: 
SAQUET, Marcos Aurélio & SOUZA, Edson Belo Clemente de. (Org). Leituras do conceito de 
território e de processos espaciais. São Paulo: Expressão Popular.  
 
MELLO, M. B. C. (2010). Anotações esparsas sobre subjetividade. . In: NEFFA, E.; RITTO, A. C. 
Percepção transdisciplinar: uma construção coletiva. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010. Cap.2, p.43-60. 
 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2006). Documento base para a definição da política 
nacional de ordenamento territorial (PNOT) – versão preliminar. Brasília: MI/UnB/IICA/ABIPTI. 



236 
 

 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2003). Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional. Brasília: MIN/IICA. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (2005a). Referências para uma estratégia de 
desenvolvimento rural sustentável no Brasil. (Série Documentos Institucionais, v. 01). Brasília: 
SDT/MDA. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (2005b). Marco referencial para apoio ao 
desenvolvimento de territórios rurais. (Série Documentos Institucionais, v. 02). Brasília: SDT/MDA. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (2005c). Referências para a gestão social de 
territórios rurais. (Série Documentos Institucionais, v. 03). Brasília: SDT/MDA. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA. (2003a). II Plano Nacional de Reforma 
Agrária. Brasília [s.n.], novembro. 33p. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA. (2003b). Referências para o 
desenvolvimento territorial sustentável. (Textos para discussão, 4). [on line] Disponível em 
http://www.nead.gov.br. [Acessado em 12 de outubro de 2010]. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA. (2006). Plano Territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável dos Sertões de Canindé – PTDRS. Disponível em 
http://www.nead.gov.br. [Acessado em 15 de outubro de 2010]. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (2004). Plano Plurianual 2004-
2007: projeto de lei de revisão. Vol. II. Anexos IV e V. Brasília: Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos/MP. 
 
MODANESE, Ione Aparecida Zucchi (2009). O Anti-édipo: o capitalismo, a esquizofrenia e o território 
na perspectiva das máquinas desejantes. In: SAQUET, Marcos Aurélio & SOUZA, Edson Belo Clemente 
de. (Org). Leituras do conceito de território e de processos espaciais. São Paulo: Expressão Popular. 
 
MONTENEGRO, Jorge (2010). Conflitos pela terra e pelo território: ampliando o debate sobre a questão 
agrária na américa latina. In: SAQUET, Marco Aurélio & SANTOS, Roselí Alves dos.  Geografia 
agrária, território e desenvolvimento. São Paulo: Expressão Popular.  
 
MONTIBELLER FILHO, Gilberto (1993). Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável: 
conceitos e princípios. In: Textos de Economia. Florianópolis, v. 4, nº 1, pp. 131-142. 
 
MORAES, Antonio Carlos Robert (Org.) (1990). Ratzel. São Paulo: Hucitec. 
 
_____________________________ (1981). Geografia: Pequena História Crítica. São Paulo: Hucitec, 
1981. 
 
MOREIRA, R. (2007). As categorias espaciais da construção geográfica das sociedades. Disponível 
em: http://www.uff.br/geographia/rev_05/ruy5.pdf Acesso em: 03/11/2007. 
 
MOREIRA DA SILVA, Cícero Nilton & SILVA, José Borzacchiello da (2012).  O enfoque territorial de 
desenvolvimento do MDA: uma aproximação teórico-conceitual. In: Anais do XXI ENGA. Uberlândia. 
 

http://www.nead.gov.br/
http://www.nead.gov.br/


237 
 

MOREIRA DA SILVA, Cícero Nilton; VASCONCELOS, Francisca Maria Teixeira; NASCIMENTO, 
Maria Anezilany Gomes do (2012). O território nas políticas de desenvolvimento rural no sertão 
alagoano: consenso ou conflito. In: Anais do III SPGEO. Natal: UFRN. 
 
MOREIRA DA SILVA, Cícero Nilton (2003). Religiosidade e política: a construção da espacialidade 
das romarias da terra no Estado do Ceará. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: Mestrado Acadêmico em 
Geografia – MAG/UECE. 
 
MORIN, E. Ciência com consciência (1996). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
 
MOURA, Antonio Marcos Pontes de (2002). A questão agrária no Ceará: reforma agrária e suas 
implicações. Monografia (Bacharelado em Geografia), 95 f. Fortaleza: Departamento de Geografia. 
Centro de Ciências, UFC. 
 
NASCIMENTO, Maria Anezilany Gomes do; MOREIRA DA SILVA, Cícero Nilton & 
VASCONCELOS, Francisca Maria Teixeira (2008). Diálogos na reforma agrária: articulação de saberes 
na construção de planos de desenvolvimento de assentamentos rurais. In: REVISTA CAMPO-
TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v.3, n. 6, Ago., pp. 172-178.  
 
NAVARRO, Zander (2002). Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os caminhos do 
futuro. In: Caderno de Estudos Avançados, USP, vol. 16, nº 44. 
 
NEVES, Achiles Lemos (2004). Dos movimentos sociais aos sócio-espaciais e sócioterritoriais: uma 
tentativa de compreensão dos “movimentos” pela perspectiva geográfica. In: REVISTA NERA, ano 7, nº 
5, Agosto/Dezembro. 
 
NICOLESCU, B. (2002). Fundamentos metodológicos para o estudo transcultural e transreligioso. In 
COLL, A. N.; NICOLESCU, B.; ROSEMBERG, M. E.; RANDOM, M.; GALVANI, P.; PAUL, P. 
Educação e transdisciplinaridade II. Brasília: UNESCO; São Paulo: TRIOM, USP. Cap. 2, p.43-70. 
 
OLIVEIRA, Alexandra Maria de (2005). A contra-reforma agrária do banco mundial e os 
camponeses no Ceará-Brasil. Tese (Doutorado em Geografia Humana) 379 f., São Paulo: Departamento 
de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. 
 
OLIVEIRA. Ariovaldo Umbelino de. (2005). A geografia e as transformações territoriais recentes no 
campo brasileiro. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri. 5ª ed., São Paulo: Contexto (Caminhos da 
Geografia). 
 
_______________________________(2004). Os mitos sobre o agronegócio no Brasil. In: ENCONTRO 
NACIONAL DO MST, 12, São Miguel do Iguaçu-PR. Disponível em: <http://www.mst.org.br> Acesso 
em: 20 de fevereiro de 2004. 
 
______________________________ (2001). A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos 
sociais, conflitos e reforma agrária. In: Caderno de Estudos Avançados, v. 15, nº 43, São Paulo, 
Set/Dez. 
 
___________________________ (1996). Agricultura brasileira: Transformações recentes. In: ROSS, 
Jurandyr. Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP. 
 
______________________________ (1991). A Agricultura Camponesa no Brasil. São Paulo. Contexto 
(Coleção Caminhos da geografia). 
 



238 
 

______________________________(1990). Modo Capitalista de Produção e Agricultura. 3 edição. 
São Paulo: Ática. 
 
____________________________ (1988). A geografia das lutas no campo. São Paulo: Contexto. 
 
OLIVEIRA, Francisco de (1981). Elegia para uma nova re(li)gião: sudene, nordeste, planejamento e 
conflito de classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
OTREMBA, E. Geografia Agrária (1955). In: LUTGENS, R. La Terra y la Economia Mundial. 
Barcelona: Omega, v. 3, pt. 1, p. 5-28. 
 
PEET, Richard. Imaginários de desenvolvimento (2007). In: FERNANDES, Bernardo Mançano; 
MARQUES, Maria Inez Medeiros; SUZUKI, Júlio César (Orgs). Geografia agrária: teoria e poder. São 
Paulo: Expressão Popular. 
 
PELOSO, Ranulfo; SIQUEIRA, Ruben (et al) (2002). Saberes e olhares: a formação e educação popular 
na comissão pastoral da terra. São Paulo: Edições Loyola. 
 
PEREIRA, Lisanil da Conceição Patrocínio (2005). A questão agrária e o campesinato. Presidente 
Prudente: UNESP. 
 
PERICO, Rafael Echeverry (2009). Identidade e território no Brasil. Brasília: IICA. 
 
PIRES, Murilo José de Souza & RAMOS, Pedro (2009). O termo modernização conservadora: sua 
origem e utilização no Brasil. In: Revista Econômica do Nordeste (REN), Vol. 40, nº 03, Jul/Set. 
www.bnb.gov.br/ren, acesso 17 novembro de 2011. 
 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter (2009). Del desarrollo a la autonomia: la reinvención de los 
territórios. In: Revista America Latina em Movimiento – junho. 
 
QUEIROZ, Paulo Valdenor Silva de (2009). Não há lugar para a Agricultura Familiar nas Políticas 
Territoriais acolhidas para os Sertões de Canindé. Dissertação (Mestrado em Geografia). Fortaleza: 
UECE, 119p. 
 
QUAINI, Massimo (1973). Geografia storica o storia sociale del popolamento rurale? Quaderni 
Storici, Ancona, nº 24, p. 691-744. 
 
RAFFESTIN, Claude. (1993). Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática(Série Temas, v. 29 – 
Geografia e Política).  
 
RAMOS, Marcelo Japiassú (2003). A produção geográfico-acadêmica na UFRJ, UNESP-Rio Claro e 
USP, e o movimento de renovação teórica e política da geografia brasileira no período 1978-2001 ou 
Onde estão os movimentos sociais na geografia brasileira. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado 
(Departamento de Geografia – UFF). 
 
RAMOS FILHO, E. da S. (2005). A ofensiva do capital no campo brasileiro e a resistência do 
campesinato. In: REVISTA NERA, ano 8, nº 6, Jan/Jun, pp. 46-58. 
 
RIGOTTO, Raquel & AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva (2007). Saúde e ambiente no Brasil: 
Desenvolvimento, território e iniqüidade social. In: Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23 Sup. 
4: S475-S501. 
 

http://www.bnb.gov.br/ren


239 
 

RITTO, A. C. A. Prefácio. In: NEFFA, E.; RITTO, A. C. Percepção transdisciplinar: uma construção 
coletiva. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010. 
 
RITZ, G. (2002). El desarrollo, historia de una creencia occidental. Madrid: Universidad Complutense. 
 
ROCHA, Alynson dos S.; SCHEFLER, Maria de L. M. & COUTO, Vitor de Athayde (2004). 
Organização Social e Desenvolvimento Territorial: reflexos sobre a experiência dos CMDRS na região de 
Irecê-BA. In SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA. Análise 
Territorial da Bahia Rural. Salvador: SEI, 222p. (série estudos e pesquisas, 71). 
 
ROSA, Lucelina Rosseti & FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira (2006). As categorias rural, 
urbano, campo, cidade: a perspectiva de um continuum. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão & 
WHITACKER, Arthur Magon (orgs). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. São 
Paulo: Expressão Popular. 
 
SACHS, Ignacy (1986). Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. São Paulo: Vértice. 
 
_____________(1993). Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e Meio 
Ambiente. São Paulo: Studio Nobel/Fundap. 
 
SADER, Emir (org.) (2000). Sete pecados do capital. Rio de Janeiro: Record.  
 
SAHR, Wolf-Dietrich. Ação e espaços mundos: a concretização de espacialidades na geografia cultural 
(2008). In: SERPA, A. (org.). Espaços culturais: vivências, imagens e representações. Salvador: Edufba, 
pp. 33-57. 
 
SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura (2004).  O Brasil: território e sociedade no início do século 
XXI. RJ/SP: Ed. Record, 6ª ed. 
 
SANTOS, Milton (1978). Por uma Geografia nova. São Paulo: Hucitec-Edusp. 
 
_______________ (1979). Espaço e sociedade. Petrópolis: Vozes. 
 
________________(1985). Espaço e Método. São Paulo: Nobel. 
 
________________ (1988). Metamorfoses do espaço habitado. Paulo: Hucitec. 
 
__________________(1998). O ser intelectual na Era da Globalização: o professor como intelectual na 
sociedade contemporânea In: Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE 
(Conferência de Abertura), 2. Águas de Lindóia, SP. Anais, v.1, (Olhando a qualidade do ensino a partir 
da sala de aula). 
 
__________________ (1993). A aceleração contemporânea. In: SANTOS, Milton (et al). O novo mapa 
do mundo. São Paulo: Hucitec. 
 
__________________(1994). Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico 
internacional. São Paulo: Hucitec. 
 
___________________ (1997). A natureza do espaço: técnica e tempo – razão e emoção. 2ª ed., São 
Paulo: HUCITEC. 
 
______________________ A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 2º Edição. São 
Paulo: Hucitec, l997. 



240 
 

 
_________________ (2000). Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. São Paulo: Editora Record. 
 
SAQUET, Marcos Aurélio (2011). Por uma geografia das territorialidades e das temporalidades: 
uma concepção multidimensional voltada para a concepção e para o desenvolvimento territorial. 1ª 
edição, São Paulo: Outras Expressões.  
 
___________________________ (2007). Abordagens e concepções sobre o território. São Paulo: 
Expressão Popular. 
 
SCHMITZ, Hubert. Eficiência coletiva: Caminho de crescimento para a indústria de pequeno porte. 
Ensaios FEE. v.18, n.2, Porto Alegre, 1997. 
 
SCHNEIDER, Sérgio (2003). A pluriatividade na agricultura. Porto Alegre: UFRGS. 
 
SCHNEIDER, Sérgio; TARTARUGA, Iván G (2005). Do território geográfico à abordagem territorial do 
desenvolvimento rural. In: Primeiras Jornadas de Intercâmbio y Discusión: el desarrollo rural en su 
perspectiva institucional. Trabajos. Buenos Aires: CONICET. 
 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS 
INSTITUCIONAIS/INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A 
AGRICULTURA (2007). Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste. Pau dos 
Ferros: SEPLAN/SEAI/IICA. 
 
SEN, Amartya Kumar (2000). Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras. 
 
SEPÚLVEDA, Sergio; RODRIGUÉZ, Adrián; ECHEVERRI; Rafael; PORTILLA, Melania (2003). El 
enfoque territorial del desarrollo rural. San José (Costa Rica): IICA.   
 
SEVILLA GUSMÁN, Eduardo & MOLINA, Manuel González (2005). Sobre a evolução do conceito de 
campesinato. São Paulo: Expressão Popular. 
 
SIGAUD, Lygia (1979). Os clandestinos e os direitos. São Paulo: Duas Cidades.  
 
SILVA, Diânice Oriane (2005). A nova modernização da agricultura e suas consequências sócio-
ambientais. Presidente Prudente-SP: UNESP. 
 
SILVA, Edima Aranha (2006). Transformações socioespaciais e a problemática ambiental no Brasil: o 
caso das hidrelétricas. In: Revista On-line - Caminhos de Geografia. Uberlândia, vol. 8, nº 23, Edição 
Especial, p. 34-40. 
 
SILVA, José Borzacchiello da (2009). Adeus SUDENE, que saudade de Celso Furtado! In: Revista 
Mercator, volume 8, número 17, set./dez., pp. 25-32. 
 
SOARES, Laura Tavares Ribeiro (2001). Os custos sociais do ajuste neoliberal no Brasil. In: SADER, 
Emir. El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas. Buenos Aires: CLACSO. 
p. 171-185. Disponível em: <http://168.96.200.17/ar/libros/sader/cap08.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2005. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. (2009). Práticas espaciais insurgentes em um mundo globalizado: da 
“revolução molecular” à política de escalas. In MENDONÇA, Francisco; SAHR, Cicilian Luiza Löwen & 



241 
 

SILVA, Márcia da. Espaço e tempo: complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: 
ADEMADAN.   
 
_________________(2006). Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão 
urbanos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
 
_________________(2003). ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
 
_______________ (2000). Sobre espaço e poder; autonomia e desenvolvimento. In: CORRÊA, Roberto 
Lobato; CASTRO, Iná Elias de. & GOMES, Paulo César da Costa. Geografia: conceitos e temas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil. 
 
STÉDILE, J. P. (Org.) (2002). A questão agrária hoje. 3 ed. Porto Alegre: UFRGS. 
  
THIOLLENT, M. J. M. (2005). Metodologia da pesquisa-ação. 14. ed. São Paulo: Cortez, v. 1. 132 p. 
 
TOLEDO, Víctor M (2009). Modernidad alternativa, decrecimiento o post-desarollo: cambio en las 
articulaciones de los grupos humanos e nuevas formas de relaciones sociales. In: Revista America 
Latina en Movimiento, Vol. Jun. 
 
TRIVINHO, Eugênio (2007). A dromocracia cibercultural: lógica da vida humana na civilização 
mediática avançada. São Paulo: Paulus. 
 
TUAN, Yi-Fu (1983). Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel. 
 
VALVERDE, Orlando (1985). Estudos de Geografia Agrária Brasileira. Petrópolis: Rio de Janeiro, 
266 p. 
 
VALVERDE, O (1961). A Geografia Agrária como ramo da Geografia Econômica. Revista Brasileira 
de Geografia, ano 23, n. 2, p. 430-2. 
 
VARGAS, Marcelo Coutinho (2007). Debate sobre o artigo de Rigotto & Augusto. Resenha. In: 
Cadernos de Saúde Pública, vol.23,  supp l.4 Rio de Janeiro. 
 
VASCONCELOS, Francisca Maria Teixeira; MOREIRA DA SILVA, Cícero Nilton; NASCIMENTO, 
Maria Anezilany Gomes do (2012). O território nas políticas de desenvolvimento rural no sertão 
alagoano. In: Anais do III SPGEO, Natal: UFRN. 
 
VASCONCELOS, Francisca Maria Teixeira (2009). O programa cédula da terra e a construção de 
territorialidades em Canindé-ce. In: Seminário Nacional de Múltiplas Territorialidades, II, 2009, 
Francisco Beltrão-PR. Anais do II SNMT. Francisco Beltrão. 
 
VEIGA, José Eli (1981). O que é reforma agrária. São Paulo: Brasiliense. 
 
VIEIRA de CASTRO, M. A. (2006). Caminhos para construção de planos de desenvolvimento na 
perspectiva popular. (versão preliminar). Fortaleza: Contrapartida do CEPAC ao Convênio 
INCRA/CEPAC. 
 
WANDERLEY, Maria de Nazareth B (2001). Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: TEDESCO, 
J. C. (org.). Agricultura familiar: realidades e perspectivas. 3ª ed., Passo Fundo: UPF, pp. 21-55. 

 



242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 
 

 
 
 
 

APÊNDICE I 
 
 

QUESTÕES GERADORAS PARA ENTREVISTA SEMI-ABERTA 

 
ENTREVISTADO(A): Humberto Oliveira (Secretário de Desenvolvimento Territorial do 

MDA). 

TEMA: Diálogos na reforma agrária: territorialização de políticas públicas de desenvolvimento 
territorial rural nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa, nesse sentido, possui duas grandes frentes de investigação:  
1. Analisar a concepção de território para o Estado, encontrada na formulação das 

políticas públicas do MDA;  
2. Investigar qual a visão de desenvolvimento que os atores/sujeitos sociais (instituições 

governamentais sob o comando do MDA nos territórios, organizações da sociedade civil, 
assentados da reforma agrária, instituições de acesso a crédito e de extensão técnico-rural) 
possuem em relação aos territórios rurais em estudo. 

 
 

QUESTIONAMENTOS 

 

1. A partir de que momento o Estado brasileiro iniciou a proposição territorial para as políticas de 

desenvolvimento? 

2. O que teria impulsionado a orientação das políticas nesse sentido? 

3. Qual a concepção de território que o estado brasileiro possui ao pensar o desenvolvimento da 

nação? 

4. O que é território na sua concepção?  

5. Para que serve e o que ele representa, considerando sua dimensão política e institucional? 

6. Quais as principais frentes de atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

considerando a política de desenvolvimento territorial adotada pelo ministério? 

7. Como você caracterizaria a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT)? Suas funções, 

ações estratégicas, principais atividades, programas e projetos? 

8. Qual a distinção entre a SDT e a Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA)? O que as 

diferencia e o que as aproxima?  

9. Qual a distinção entre a SDT e a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)? O que as diferencia e 

o que as aproxima? 
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10. Qual a relação entre as políticas do MDA e o Plano Nacional de Ordenamento Territorial 

(PNOT)? 

11. Como você percebe a concepção do Programa Territórios da Cidadania? Quais os marcos 

utilizados para a sua definição? O que faz com que se determinem os territórios da cidadania em 

cada estado da federação (quais os critérios), a exemplo dos estados do Ceará38 e do Rio Grande 

do Norte39? 

12. Você possui uma visão ou leitura avaliativa sobre a aplicação das políticas de desenvolvimento 

territorial? Como você percebe a execução desta política nos territórios dos Sertões de Canindé 

(CE) e de Açu-mossoró (RN)? 

13.  Quais as principais ações estratégicas, programas e projetos que comporiam as políticas de 

desenvolvimento territorial nos territórios da cidadania, no que concerne às áreas de reforma 

agrária? Cite e caracterize-as sucintamente. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Territórios da Cidadania no Estado do Ceará: Cariri, Inhamuns Crateús, Sertão Central, Sertões de Canindé, 
Sobral, Vales do Curu e Aracatiaçu. 
39 Territórios da Cidadania no Rio Grande do Norte: Açu-mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, Seridó, 
Sertão do Apodi. 
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APÊNDICE II 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM CONSULTORES SDT/MDA40 

 

 Como é hoje o diálogo entre a SDT e a SAF? 

 Qual a relação entre o INCRA e os movimentos sociais? 

 Nesse sentido, qual a compreensão sobre região e sobre território que o INCRA possui e 

aplica? Região homogênea ou heterogênea? O território como agrupamento de 

comunidades; com limites fixos ou fluidos?; na dinâmica da técnica e da tecnificação dos 

espaços (uso, aplicação, capacidade de mercado, fluxos de mercadorias, redes de 

informação); 

 Quantos são os territórios rurais no Ceará e no Rio Grande do Norte? Porque a definição 

por estes, enquanto em outras áreas do estado não há essa definição?  

 Que território responde “melhor” à política de desenvolvimento atual?; 

 Qual a dinâmica e a resposta dos Sertões de Canindé e de Assu-mossoró?; 

 Qual o histórico de atuação dos movimentos sociais, número de assentamentos federais, 

estaduais e de “mercado”? 

 Qual o número de conflitos?; 

 
 

 

 

 

                                                 
40 Entrevista realizada com Luciano Bezerra, consultor técnico da SDT/MDA no Estado do Ceará, em 17 de 
setembro de 2010. 
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APÊNDICE III 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES GERADORAS PARA ENTREVISTA SEMIABERTA COM 
REPRESENTANTES DA CODEA/SDA41 

 

1) O que é território na sua concepção? 

2) Para que serve e o que ele representa, considerando a dimensão político-institucional? 

3) Como você caracterizaria a SDT? 

4) Como você avalia a aplicação da política de desenvolvimento territorial? Elencar desafios, 

problemas e entraves. 

5) Quais os aspectos positivos e os avanços? 

6) Como você percebe os territórios rurais cearenses hoje?  

7) Qual a sua avaliação sobre o seu papel como sujeito atuante e sobre o papel das instituições 

SDT/MDA, INCRA, CODEA/DAS e o Colegiado Territorial? 

8) Sobre a gestão social e a representatividade sociopolítica nas instâncias consultivas e 

deliberativas dos territórios rurais, como você percebe a dimensão da participação social? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Entrevista cedida pelo representante da Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (CODEA/SDA), 
realizada em maio de 2012. 
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APÊNDICE IV 

 

REGISTRO DE CAMPO E PESQUISA DOCUMENTAL42 

Dados e Informações Gerais sobre a Secretaria do desenvolvimento Territorial (SDT) 
 

Departamentos 

Departamento de Desenvolvimento Territorial 

O Departamento de Desenvolvimento Territorial conta com cinco áreas de atuação: educação e 
cultura, formação de agentes, diversidade e cidadania, gênero e populações tradicionais e povos 
indígenas. 

Departamento de Dinamização Econômica e Cooperativismo 

O Departamento de Dinamização Econômica e Cooperativismo conta com duas coordenações: 

Apoio a Negócios e Comércio Territorial e Apoio ao Associativismo e Cooperativismo. 

 

A SDT 

A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), órgão do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), tem como finalidade articular, promover e apoiar as iniciativas da sociedade 

civil e dos poderes públicos, em prol do desenvolvimento de regiões onde predominam 

agricultores familiares e beneficiários da reforma e do reordenamento agrário. 

 

As iniciativas da SDT buscam incentivar as capacidades humanas e da autogestão dos territórios 

rurais, contribuindo desse modo para a redução das desigualdades regionais e sociais, além da 

integração dos territórios rurais ao processo de desenvolvimento nacional. 

 

A SDT tem como estratégia de ação de atuação a abordagem territorial do desenvolvimento 

expressa no Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. Um de seus 

maiores desafios é identificar e constituir territórios a partir de identidades regionais como 

elemento aglutinador e promotor do desenvolvimento sustentável.  

                                                 
42 Dados e informações gerais sobre a SDT a partir da observação e registro de campo, realizados pelo autor, entre 
setembro de 2010 e agosto de 2012.  

http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Desenvolvimentohumano
http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Desenvolvimentotnegociocomercio
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A abordagem territorial é uma visão essencialmente integrada de espaços, atores sociais, agentes, 

mercados e políticas públicas. Essa abordagem considera que a equidade, o respeito à 

diversidade, a solidariedade, a justiça social, o sentimento de pertencimento, a valorização da 

cultura local e a inclusão social são objetivos fundamentais a serem atingidos. 

 
Missão 
 
Apoiar a organização e o fortalecimento dos atores sociais locais na gestão participativa do 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, além de promover a implementação e 

integração de políticas públicas no setor agrícola. 

 
Diretrizes 
 
As estratégias de apoio ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais têm como diretrizes 

para a sua implementação nos territórios:  

- Adotar a abordagem territorial como referência conceitual para a promoção do 

Desenvolvimento Rural Sustentável;  

- Compreender o território como espaço socialmente construído, lugar de manifestação de 

diversidades culturais e ambientais que expressam limites e potenciais para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável;  

- Entender o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais como um processo que articula, 

de maneira integrada, as dimensões sociocultural, político-institucional, econômica e ambiental;  

- Valorizar ações que estimulem a participação da diversidade de atores sociais nos processos de 

elaboração, planejamento, implementação e gestão do desenvolvimento sustentável dos 

territórios rurais, considerando as dimensões de gênero, etnia, geração e raça;  

- Adotar metodologias participativas e mecanismos de planejamento ascendente como estratégias 

de fortalecimento dos processos de descentralização de políticas públicas, estimulando a 

autogestão dos territórios;  

- Estimular a construção de alianças buscando fortalecer o protagonismo dos agricultores 

familiares nos processos de gestão social das políticas públicas;  

- Atuar em sintonia e sinergia com os vários níveis de governo, com as entidades da sociedade 

civil e organizações dos movimentos sociais representativos dos diversos segmentos 
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comprometidos com o desenvolvimento rural sustentável centrado na agricultura familiar e na 

reforma agrária;  

- Estimular a articulação entre as demandas sociais e as ofertas das políticas públicas, 

promovendo instâncias plurais e participativas, que viabilizem espaços para discussão, 

negociação, concentração e compartilhamento do poder decisório, no processo de gestão social;  

- Priorizar a redução das desigualdades econômicas e sociais, atuando preferencialmente em 

espaços de elevada concentração de agricultores familiares, assentados da reforma agrária e 

acampados;  

- Incentivar processos de fortalecimento da participação dos diversos atores nas instâncias 

colegiadas consultivas e deliberativas dos territórios, qualificando os mecanismos de 

representação e participação direta para a gestão social de políticas públicas;  

- Incentivar o desenvolvimento sustentável considerando a importância da dinamização 

econômica nos territórios rurais, com ênfase na agricultura familiar e na reforma agrária. 

 
ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 

Fortalecimento da Gestão Social 

A experiência brasileira e internacional tem demonstrado a importância de se consolidarem, no 
território, espaços de discussão sobre os rumos do desenvolvimento que possam orientar a 
iniciativa dos diferentes atores sobre formas de produção, distribuição e utilização dos ativos de 
uma região de modo que essas premissas estejam comprometidas com a construção de modelos 
mais sustentáveis de geração de riquezas com inclusão social.  

Esses espaços devem evoluir para arranjos institucionais que exercitem a gestão compartilhada 
de assuntos de interesse público, autogestionem seus planos de desenvolvimento, conformem 
institu-cionalidades apropriadas às dinâmicas políticas e sociais do território, integrem redes de 
colegiados assemelhados, promovam o planejamento ascendente, a inclusão e a participação 
social de novos ato-res e articulem políticas publicas visando o estabelecimento das parcerias e a 
disponibilização dos recursos - sejam eles materiais, humanos, tecnológicos ou financeiros - 
necessários para a implementação do PTDRS.  

Podem se configurar formalmente como consórcios, fóruns, conselhos, comitês, agências, 
organizações sociais de interesse público, ou mesmo organizações cooperativas e empresas 
privadas, dentre outras alternativas possíveis, adquirindo maior ou menor formalidade e 
respondendo com possibilidades diferentes em termos de capacidade deliberativa, normativa e 
gerencial.  

A proposta de desenvolvimento sustentável de territórios rurais não propõe uma ou outra forma 
de institucionalidade para a gestão do desenvolvimento, mas trabalha com algumas referências e 
mar-ca a necessidade de que tal, ou tais, institucionalidade(s) exista(m) de fato. Também 
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considera e respeita todas as iniciativas de organização e gestão territorial bem como 
institucionalidades já existentes no território, ou em parte dele.  

Fortalecimento das Redes Sociais de Cooperação 

O desenvolvimento territorial, que também pode ser visto como uma estratégia de concertação 
social sobre formas de produção, distribuição e utilização dos ativos de uma região, está 
comprometi-do com a construção de modelos mais sustentáveis de geração de riquezas com 
inclusão social.  

As redes sociais de cooperação são instrumentos eficazes de emprego do capital social gerado 
em um território a partir das relações humanas e sociais, que o transforma em instrumento de 
otimização das iniciativas coletivas, rumo à formulação, implementação e gestão de planos de 
desenvolvimento sustentável.  

Estas redes se formam a partir do resgate do que foi historicamente construído entre as pessoas e 
os grupos sociais, da sua interação com o espaço e o ambiente, consolidando grupos sociais que 
reafirmam identidades e interesses comuns, onde se desenvolvem laços de solidariedade, 
reciprocidade, confiança e cooperação.  

As redes são arranjos integradores onde transitam informações, conhecimentos, ampliando as 
capacidades humanas e institucionais, facilitando as relações políticas, econômicas, culturais e 
sociais. Naturalmente as redes sociais de cooperação são elementos facilitadores da integração e 
da aprendizagem, do intercâmbio e da cooperação, que podem viabilizar iniciativas que estão 
fora do alcance de grupos isolados e com referências restritas ao ambiente onde atuam. As redes 
sociais de cooperação são mecanismos fundamentais para a integração ativa do espaço local ao 
global e do incremento da competitividade territorial.  

Dinamização Econômica dos Territórios Rurais 

Trata-se de um componente onde se articulam as redes de cooperação, a concepção de cadeias e 
de arranjos produtivos, agrupamento de setores e de empresas, criação de distritos industriais e 
agroindustriais, todos necessários à construção de uma visão integrada de desenvolvimento 
produtivo, competitividade, interdependência e cooperação. Nesse sentido, é importante a 
promoção de iniciativas que busquem desenvolver tecnologias e sistemas de gestão que se 
abequem à utilização sustentável dos recursos e potencialidades do território e ao seu estágio de 
desenvolvimento.  
 
O desenvolvimento territorial enfatiza a melhoria da qualidade e a agregação de valor aos 
produtos locais, a diversificação de atividades produtivas (inclusive as não agrícolas) e a 
inovação tecnológica e gerencial, como estratégias para se alcançar melhorias significativas na 
eficiência e na competitividade sistêmica ou territorial. Pode-se destacar também o uso de 
tecnologias que demandem maior ocupação das pessoas em atividades produtivas, mas com 
atenção à qualidade de vida dos trabalhadores e aos seus direitos trabalhistas, sociais e 
previdenciários.  
 
Assim, renda e remuneração digna do trabalho assumem o papel de apoiar a inclusão social, 
possibilitando o acesso a bens e serviços, bem como atribuir à inclusão econômica a função de 
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resgatar a dimensão produtiva do indivíduo e cidadão, e contribuído para melhoria da qualidade 
de vida de  toda a população territorial. 
Articulação de Políticas Públicas 

As articulações interinstitucionais a partir do território permitem integrar horizontalmente 
programas públicos com foco na realidade territorial e, paulatinamente, rearticulá-los e recriá-los 
a partir de novos arranjos institucionais – fóruns, comitês, conselhos, consórcios, comissões e 
oficinas de desenvolvimento –, com autonomia, representatividade e legitimidade.  

Esse segmento também permite uma verticalização de baixo para cima, rompendo as visões 
normalmente predominantes nas políticas públicas, que tendem a desconsiderar as diversidades 
locais e regionais. Resulta deste processo um conjunto de institucionalidades que representam 
uma nova concepção de desenvolvimento autógeno, descentralizado, diversificado e sustentável.  

A articulação de políticas públicas é, portanto, o maior desafio a ser vencido pela proposta do 
desenvolvimento territorial, pois ela se mostra necessária em todos os níveis de poder, sendo 
que, para alguns, as articulações podem significar mudanças importantes na correlação de forças 
e nas dinâmicas tradicionais dos espaços de poder.  

PROJETOS 

As ações de infraestrutura e serviços territoriais têm como principal objetivo apoiar projetos 
voltados para a dinamização das economias territoriais, fortalecimento das redes de cooperação e 
gestão social, estimulando uma maior articulação das políticas públicas nos territórios rurais 
homologados pela SDT. 
 

PROGRAMAS DA SDT43  
(dados de consulta realizada no site MDA/SDT em 28 de setembro de 2010) 

  

COOPERATIVISMO 
A Coordenação Geral de Associativismo e Cooperativismo (CGAC) atua no desenvolvimento e 
fortalecimento do Cooperativismo Solidário, como parte fundamental dos processos de 
dinamização econômica dos territórios rurais. Conta com três eixos de ação: 
produção/comercialização, crédito e serviços.  
As ações de cooperativismo têm como estratégias: fortalecimento e aperfeiçoamento desses 
segmentos nos diversos sistemas; formação/qualificação de gestores dos empreendimentos e de 
suas redes; assessoramento técnico e gerencial por intermédio das bases de serviço 
cooperativadas e de crédito; e ampliação do acesso à infraestrutura produtiva. 

Associativismo e Cooperativismo Solidário (Coopersol) 

Promove o fortalecimento e a divulgação da economia solidária mediante políticas integradas, 
visando geração de trabalho e renda, inclusão social e promoção do desenvolvimento justo e 
solidário. 

                                                 
43 Os “Territórios Rurais” é um dos programas da SDT, o qual possui no PRONAT uma de suas linhas de atuação 
estratégicas.  



252 
 

Monitoramento de Projetos (conteúdo em breve) 

Slow Food 

Movimento gastronômico cujo princípio básico é o direito ao prazer da alimentação, utilizando 
produtos artesanais de qualidade especial, produzidos de forma que respeite tanto o meio 
ambiente quanto as pessoas responsáveis pela produção, os produtores. 

 
DIVERSIDADE E CIDADANIA 
A Secretaria de Desenvolvimento Territorial, por meio da Coordenação Geral de 
Desenvolvimento Humano (CGDH/SDT), estimula ações de formação e organização, com 
ênfase nas mulheres, jovens, povos tradicionais e povos indígenas investindo no fortalecimento 
da identidade desses seguimentos, processos organizativos, produtivos e na inserção dessa 
parcela da população na estratégia de desenvolvimento territorial. 
Linhas de Atuação 
Gênero  
Juventude  
Comunidades Tradicionais e/ou Quilombolas  
Povos Indígenas 
 
EDUCAÇÃO E CULTURA NO CAMPO 
A Secretaria de Desenvolvimento Territorial, por meio da Coordenação Geral de 
Desenvolvimento Humano (CGDH/SDT), busca fortalecer a educação do campo (escolar e não 
escolar) contribuindo para assegurar o direito à escolarização, formação, ampliação da 
democracia e a construção da sustentabilidade do campo. Também apoia ações de incentivo à 
inserção da cultura como integrante do processo de desenvolvimento além do processo 
educativo, considerando elementos que dão identidade ao um povo. 

Saberes da Terra 

Iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que oferece qualificação profissional e 
escolarização aos jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino 
fundamental. O programa visa ampliar o acesso e a qualidade da educação a essa parcela da 
população historicamente excluídas do processo educacional, respeitando as características, 
necessidades e pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, 
territorial e produtivas dos povos do campo. 

Grupos de Trabalho (GT) / Comissões 

Estuda estratégias de implementação de políticas nos territórios rurais, além de discutir as 
principais demandas para o campo nos GTs Projovem Campo, Agenda Territorial, Educação 
Infantil no Campo e nas  comissões nacionais de Educação no Campo (Conec) e Alfabetização e 
Educação de Jovens e Adultos (Cenaeja). 

http://www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/lt_lt_lt_Diversidadeecid/2635877
http://www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/lt_lt_lt_Diversidadeecid/2635878
http://www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/lt_lt_lt_Diversidadeecid/2635879
http://www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/lt_lt_lt_Diversidadeecid/2635881
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

Iniciativa do Governo Federal que garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a 
alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e 
filantrópicas.   

Fórum de Educação no Campo 

Articulação que reúne atores da sociedade civil, movimentos sociais, instituições de ensino, 
pesquisa e extensão, órgãos governamentais municipais, estaduais e federais de fomento ao 
desenvolvimento e da área educacional. Compartilha princípios, valores e concepções político-
pedagógicas com objetivo de defender, apoiar e fortalecer as bases de educação do campo, além 
de promover desenvolvimento por meio de uma educação considerando as diferenças culturais, 
geográficas, econômicas, sociais e étnicas da população rural. 

Pontos de Cultura  

Trata-se da ação principal de um programa do Ministério da Cultura chamado Cultura Viva, 
concebido como uma rede orgânica de gestão, agitação e criação cultural. O objetivo é 
potencializar iniciativas culturais já existentes. Em alguns pode ser a adequação do espaço físico, 
em outros, compra de equipamentos ou realização de cursos, oficinas culturais e produção 
contínua de linguagens artísticas (música, dança, teatro, cinema, capoeira, entre outras). 

 
FORMAÇÃO DE AGENTES 
A Secretaria de Desenvolvimento Territorial, por meio da Coordenação Geral de 
Desenvolvimento Humano (CGDH/SDT), atua no desenvolvimento das capacidades humanas e 
técnicas de multiplicadores dos territórios rurais por meio de intervenção no processo de 
desenvolvimento rural, realização de estudos e diagnósticos. Também age na articulação e gestão 
social de políticas públicas, consolidação dos órgãos colegiados, elaboração e gestão do 
planejamento territorial e controle social das políticas públicas.  
Linhas de Atuação 
Agentes (conteúdo em breve) 
Formação (conteúdo em breve) 
Gestão Social (conteúdo em breve) 
 
NEGÓCIOS E COMÉRCIO 
A Coordenação Geral de Negócios e Comércio (CGNC/SDT/MDA) visa contribuir para a 
promoção da dinamização econômica dos territórios rurais. As ações possuem três eixos de 
intervenção: planejamento e implantação do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável na dimensão econômica; assessoramento técnico e comercial aos empreendimentos; 
e apoio ao fortalecimento das redes socioeconômicas. 
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Sistemas Estaduais de Comercialização de Agricultura Familiar e Economia Solidária 
(SECAFES) 

Desenvolve ações para constituição do Sistema como estratégia de superação das dificuldades 
presentes no processo de comercialização da produção vinda dos empreendimentos familiares 
rurais e empreendimentos da economia solidária. 

Planos Territoriais de Cadeias Produtivas Cooperativas (PTCPC) 

Traçam um plano de negócio para o desenvolvimento de cadeias produtivas prioritárias e sua 
organização nos territórios.  

Plano de Negócio de Empreendimentos  

Instrumento voltado para fortalecer agricultores familiares em sua capacidade de planejamento e 
gestão dos empreendimentos. 

Comércio Justo (conteúdo em breve) 
Feiras e Eventos (conteúdo em breve) 
 
PROJETO DOM HELDER CÂMARA 
Iniciativa apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que desenvolve ações 
estruturantes para fortalecer a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar no semiárido nordestino 
investe efetivamente na articulação e organização dos espaços de participação social. 
Linhas de Atuação 
Territórios Rurais do Semiárido (conteúdo em breve) 
Ações (conteúdo em breve) 
 
PROGRAMA TERITÓRIOS RURAIS (PRONAT) 
A SDT atua em 164 territórios rurais de todo País, apoiando a organização e o fortalecimento 
institucional dos atores sociais locais na gestão participativa. O objetivo é garantir o atendimento 
às necessidades básicas da população, bem como para acelerar  
processos locais e sub – regionais que ampliem as oportunidades de geração de renda de forma 
descentralizada e sustentável, articulados às redes de apoio e cooperação solidária. 

Conceito e Abordagem 

Território Rural é um espaço geograficamente definido, caracterizado por critérios 
multidimensionais tais como ambiente, economia, sociedade, cultura, política e instituições. 
Possui população formada por grupos sociais relativamente distintos que se interrelacionam 
interna e externamente por meio de processos caracterizados por um ou mais elementos que 
indicam identidade, coesão e sentido de pertencimento. 

Sistema de Informação Territoriais (SIT) 

Instrumento da SDT que disponibiliza informações técnicas e sociais dos territórios rurais do 
Brasil.   
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Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) 

Auxilia no reconhecimento do território para projeção e expressão da identidade de determinada 
população. Possui características socioculturais, ambientais, político-institucionais e econômicas 
peculiares, voltadas para o desenvolvimento e articulação desses elementos. O programa está 
distribuído em quatro eixos temáticos: fortalecimento da gestão social; dinamização econômica 
dos territórios; fortalecimento das redes sociais e de cooperação; e articulação de políticas 
públicas.  
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ANEXO I 
 
 

MINUTA DE PROJETO DE LEI 
 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO 
BRASIL RURAL (PDBR) 

 
PROJETO DE LEI Nº , DE 2011 

(Do Sr. Assis do Couto) 
 
 

Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do 
Brasil Rural (PDBR) e o Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR). 
 
O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei define e estabelece princípios, diretrizes e objetivos da Política de Desenvolvimento do 

Brasil Rural (PDBR), pela qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, 

formulará e implementará o Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR), programas e 

ações visando assegurar o direito humano ao desenvolvimento sustentável nas áreas rurais do País. 

 

Art. 2º O desenvolvimento é um direito humano alienável, inerente à dignidade da pessoa humana e 

indispensável à realização dos direitos fundamentais consagrados na Constituição federal. 

 

Art. 3º O direito ao desenvolvimento sustentável é uma dimensão fundamental desse direito humano 

reconhecido internacionalmente. 

 

Parágrafo único. É dever do poder público respeitar, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e 

avaliar a realização do direito humano ao desenvolvimento rural sustentável, bem como garantir 

mecanismos e instrumentos de exigibilidade e exeqüibilidade. 

 

Art. 4º A PDBR terá abrangência nacional, integrando-se às demais políticas de desenvolvimento 

implementadas pelo poder público e respeitando a legislação vigente no País. 

 

§ 1º A PDBR terá por finalidade reorientar o processo de desenvolvimento do Brasil Rural, com base na 

implementação de um modelo de desenvolvimento fundamentado nos princípios, diretrizes e objetivos 

estabelecidos nesta Lei. 
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§ 2º Para os efeitos dessa lei, considera-se: 

 

a) desenvolvimento sustentável do Brasil rural como um processo dinâmico e multidimensional que visa 

alcançar o bem-estar das populações rurais com base, simultaneamente, na dinamização diversificada das 

atividades econômicas, na conservação e uso adequado dos recursos naturais, na preservação do 

patrimônio histórico-cultural e na consolidação dos direitos de cidadania e participação política 

assegurados na Constituição Federal; 

 

b) Brasil Rural como o conjunto diversificado dos espaços ambientais, socioculturais, econômicos e 

político-institucionais do país, onde predominam dinâmicas e relações de interação e interdependência 

entre as atividades rurais e urbanas; 

 

c) abordagem territorial como um referencial para a renovação dos marcos conceituais sobre o 

desenvolvimento rural sustentável que deverá ocupar lugar central na sua estratégia de implementação; 

 

d) território como um espaço socialmente construído, dinâmico e mutável, que compreende, de forma 

integrada, as áreas rurais e urbanas e caracteriza-se por um sentimento de pertencimento e identidade 

sociocultural. 

 

Art. 5º São princípios da PDBR: 

I – a democracia como fundamento básico da cultura política e das relações sociais; 

II – a sustentabilidade, com suas múltiplas dimensões, como orientação fundamental para reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

III – a inclusão como ampliação dos mecanismos de democratização política, social, cultural e econômica 

da sociedade brasileira, assegurando a participação igualitária de todos os segmentos sociais; 

IV – a diversidade como reconhecimento da importância do patrimônio ambiental, sociocultural, 

econômico e político existente nos espaços rurais; 

V – a igualdade como resultado das transformações na dimensão da vida social para superação das 

desigualdades econômicas, de gênero, geração, raça, cor e etnia na sociedade brasileira; 

VI – a solidariedade como responsabilidade individual e coletiva e compartilhada em favor de uma ordem 

econômica, social, política, ambiental e cultura mais justa, tendo por base os princípios da autogestão e da 

cooperação. 

 

Art. 6º A PDBR tem como base as seguintes diretrizes, que orientarão a elaboração do Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR): 
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I – potencialização da diversidade ambiental, sociocultural, econômica e político-institucional e 

valorização das múltiplas funções desempenhadas pelos espaços rurais; 

II – dinamização econômica, inovações e democratização do acesso às tecnologias voltadas à construção 

de um modelo sustentável de produção agripecuária, extrativista, florestal, pesqueira e aquícola; 

III – fortalecimento dos fatores de atratividade geradores de qualidade de vida, inclusão social e igualdade 

de oportunidades nos espaços rurais; 

IV – fortalecimento de um arranjo institucional integrador das ações do Estado brasileiro e consolidação 

dos mecanismos de controle e gestão social, com base no protagonismo das organizações da sociedade 

civil. 

 

Art. 7º São objetivos da PDBR: 

I – instituir o Brasil rural um espaço construído com o comprometimento de toda a sociedade, onde viva 

com dignidade, pelo menos, um terço da população brasileira; 

II – cumprir as funções sociais, culturais, econômicas e ambientais dos espaços rurais; 

III – garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo de desenvolvimento no 

país; 

IV – fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos espaços rurais; 

V – priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, definidos 

pelo art. 3º da Lei n. 11.326 de 25 de julho de 2006 e o inciso I do art. 3º do Decreto 6.040 de 7 de 

fevereiro de 2007, visando a garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional e a democratização 

do acesso à terra e à água; 

VI – formular e implementar políticas, programas e ações que assegurem o acesso à terra, a preservação 

da biodiversidade, a responsabilidade na socialização do trabalho doméstico, a reprodução do patrimônio 

cultural e a permanência da populações rurais, especialmente jovens, com dignidade nas áreas rurais; 

VII – estimular a modificação do padrão de produção e consumo alimentar da população brasileira, em 

favor de hábitos alimentares saudáveis; 

VIII – garantir a integração e ampliação do acesso a políticas, serviços e equipamentos de infraestrutura 

logística públicos e de qualidade, com destaque para as áreas de educação, saúde e moradia; 

IX – garantir a aplicação dos direitos do trabalho no espaço rural; 

X – construir, criar e consolidar mecanismos e instrumentos de gestão social no planejamento, 

elaboração, controle e monitoramento de políticas públicas. 

 



259 
 

Parágrafo único Para alcançar seus objetivos, a PDBR deverá articular e integrar todas as políticas, 

programas e ações voltados para o espaço rural brasileiro, assegurando o direito de acesso às suas 

populações. 

 

Art. 8º São instâncias de formulação, planejamento, execução, acompanhamento e monitoramento da 

Política de Desenvolvimento do Brasil Rural: 

I – a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, instância responsável pela indicação 

ao conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF das diretrizes e prioridades da 

Política e do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural; 

II – o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF, instituído pelo inciso 

VIII do art. 29 da Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003, composto por representantes de diversos órgãos 

governamentais e de entidades e organizações da sociedade civil com as seguintes atribuições: 

a) convocar a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, com periodicidade não 

superior a quatro anos, bem como definir seus parâmetros de composição, organização e funcionamento, 

por meio de regimento próprio; 

b) recomendar ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Brasil Rural; 

c) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades de desenvolvimento rural 

sustentável nos estados, no distrito federal, nos territórios rurais e nos municípios, bem como com 

conselhos e colegiados nos diversos níveis de governo, com a finalidade de promover o diálogo e a 

convergência de ações; 

d) apoiar entidades da sociedade civil na discussão e implementação de ações públicas de 

desenvolvimento rural sustentável; 

III – O Comitê Interministerial, constituído pelos ministérios que integram o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, com as seguintes atribuições: 

a) promover a articulação e a integração dos órgãos e entidades da administração pública federal afetos à 

área do desenvolvimento sustentável; 

b) elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, com vigência quadrienal, 

correspondente à do Plano Plurianual (PPA), a partir das diretrizes e prioridades emanadas da 

Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, do CONDRAF e da PDBR, contemplando 

a indicação de metas, fontes de 

recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação; 

c) articular as políticas e planos de seus congêneres estaduais, distrital e municipais. 
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V – os Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e congêneres, 

no âmbito de suas atribuições; 

IV – as instâncias, fóruns, colegiados e instituições privadas dos espaços rurais que respeitem os 

princípios, as diretrizes, os critérios da Política e do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural. 

 

Art. 9º O financiamento da PDBR é de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, conforme respectivas competências, cabendo a esses entes prover os recursos necessários, de 

maneira suficiente e tempestiva, consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e entidades 

envolvidos na implementação da Política e do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, 

observando-se as prioridades e metas previstas. 

 

Parágrafo único Para a execução das ações previstas na PDBR e nos Planos Nacionais os órgãos públicos 

envolvidos poderão firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, 

com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e com consórcios públicos, entidades de direito público e privado sem fins lucrativos, 

nacionais ou estrangeiras, observada a legislação vigente. 

 

Art. 10 O Poder Executivo expedirá a regulamentação necessária à execução do disposto nesta lei. 

 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
Em dezembro de 2010, por ocasião de reunião ordinária, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (Condraf), apresentou e aprovou o texto da presente proposição legislativa como resultado de 

um processo de construção teórica que está presente nos 10 (dez) anos de sua existência. 

 

Depois de lançada a ideia de uma Política de Desenvolvimento do Brasil Rural, foram realizados diversos 

debates até se alcançar um documento que traduza mais um avanço na atenção direcionada ao campo. 

 

Deverá ele se somar aos programas e normativos criados nos últimos anos para a agricultura familiar, a 

exemplo da Lei da Agricultura Familiar, Programa Mais Alimento e outros de grande relevância. 

 

Pretende-se definir e estabelecer princípios, diretrizes e objetivos da Política de Desenvolvimento do 

Brasil Rural (PDBR), pela qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, 
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formulará e implementará o Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR), programas e 

ações visando assegurar o direito humano ao desenvolvimento sustentável nas áreas rurais do País. 

 

Essa medida favorece não somente o ambiente rural, que contará com uma política estruturante definida 

em lei e, portanto, menos suscetível a retrocessos no futuro, mas também a temática urbana. 

  

O fomento e a estruturação da agricultura familiar, principal fonte econômica das pequenas cidades, 

contribui para a fixação do povo no campo e, por conseguinte, com a diminuição do inchaço populacional 

nos grandes centros. Uma agricultura familiar que hoje se encontra mais forte e estruturada, sendo 

formada por 4,3 milhões de estabelecimentos – 84,4% do total de propriedades rurais do país. Ainda, 

ocupa 15,3 pessoas em cada 100 hectares, respondendo por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. 

(Censo Agropecuário, IBGE, 2006). 

 

Com a perspectiva de agregar normativo que favoreça o setor e produza efeitos positivos em escala, 

apresenta-se a presente proposição, fruto de um excelente trabalho do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf). 

 

Sala das Sessões, em de Fevereiro de 2011. 

Dep. Assis do Couto 

PT/PR 
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ANEXO II 
 

TERRITÓRIOS RURAIS NO BRASIL44 
(POR REGIÕES E ESTADOS) 

 
 
 
 

REGIÃO SUL 
16 Territórios Rurais 
386 municípios 

 
 

 

 
 
Fonte. <http://www.mda.gov.br/sdt/>. 
 
 
 
 

                                                 
44 A base de dados utilizada é a do Sistema de Informações Territoriais (SIT), no site oficial do MDA – ano base 
2005/2006 e a partir de Gòmez (2007). 
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REGIÃO SUDESTE 
18 Territórios 
303 municípios 
 
 

 
Fonte. <http://www.mda.gov.br/sdt/>. 
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REGIÃO NORDESTE 
45 Territórios 
718 Municípios 
 

 

 
 
Fonte. <http://www.mda.gov.br/sdt/>. 
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REGIÃO CENTRO-OESTE 
09 Territórios 
128 municípios 

 
 

 

 
Fonte. <http://www.mda.gov.br/sdt/>. 
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REGIÃO NORTE 
16 Territórios 
134 Municípios 
 
 

 
 
Fonte. <http://www.mda.gov.br/sdt/>. 
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