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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Desenvolvimento Territorial Rural referenda espaço de ação em que transcorrem 

relações sociais, econômicas, políticas e institucionais. Esse modelo é estimulado pelas 

experiências da Terceira Itália baseado nos trabalhos da OCDE (1994 e 1996); do Programa 

LEADER instaurado na UE, década de 1990; Programa EZ/EC – Zonas de Empoderamento e 

Comunidades Empresariais do governo norte-americano, 1990. E assim, tais propostas 

acabaram ganhando espaço privilegiado na América Latina, nas agendas das organizações 

multilaterais e nos governos nacionais e locais, com viés diferente dos aplicados nos países 

capitalistas avançados.  

Na América Latina, esse desenvolvimento emerge, principalmente como luta pela 

redução da pobreza, mas também foca a questão do protagonismo dos atores sociais e sua 

participação política; o território como unidade de referência; e, a preocupação com a 

sustentabilidade ambiental. Além disso, perpassa o enfoque da confiança e competitividade no 

mercado como âmbito propício para o desenvolvimento rural. É um modelo desenvolvido por 

agências internacionais, haja vista ter nascido no seio da OCDE, com três dimensões principais: 

1- o território, que faz referência às regiões; 2-o desenvolvimento rural com conceito 

plurissetorial; e 3-a dimensão temporal, com a historicidade da evolução das opções técnicas. 

Desta feita, o território coloca-se como unidade de referência mais adequada para se 

estudar e analisar os processos gerais de reestruturação societários, econômicos e seus 

impactos locais. Apesar, de adquirir formas de controle social, ao desconsiderar alternativas 

contra a acumulação capitalista, a valorização positiva da construção de uma institucionalidade, 

e ao trabalhar uma falsa imagem de interesse social comum e consenso reificado. 
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Neste contexto, o referido trabalho pretende analisar as perspectivas do 

desenvolvimento territorial rural, em seu viés conceitual, socioeconômico e político. Parte-se dos 

seguintes questionamentos: O que é Desenvolvimento? O que é Desenvolvimento Territorial 

Rural? Quem o definiu, por que e para que? Quais suas consequências? Em termos 

metodológicos, o trabalho finca-se em apurada revisão bibliográfica, passando pela conceituação 

do desenvolvimento e do desenvolvimento territorial rural, assim como enfocando sua origem e 

posteriormente seu desenlace no espaço rural brasileiro. 

O artigo é produto das leituras realizadas em disciplinas assistidas no Núcleo de Pós-

Graduação em Geografia (NPGEO). O mesmo estará organizado em três capítulos principais, 

desconsiderando a introdução e considerações finais: 1- Desenvolvimento: Conceito e 

Perspectivas; 2- Desenvolvimento Territorial Rural: Origem e especificidades; e 3- O 

Desenvolvimento Territorial Rural no Brasil. A partir desses, pretende-se averiguar como 

ocorrem e a quem serve a ideia de “desenvolvimento”.  

Além disso, deve-se considerar a utilização da categoria geográfica espaço e território. A 

primeira é analisada como um produto histórico e social concebido por relações que se 

estabelecem entre o homem e a natureza, ou seja, o espaço é resultante do processo produtivo. 

Ele é histórico, pois agrega processos técnicos e culturais das etapas evolutivas de cada 

sociedade. Para Santos (2005) ainda, o espaço é composto por subáreas ou subespaços 

contínuos do acontecer homólogo ou complementar, isto é, pode ser observado como, território, 

lugar ou região.  

A segunda categoria, o território é avaliado como forma indissociável de reprodução de 

grupos sociais especializados e de relações de poder. Ele edifica-se na ideia de processos 

produtivos e em meio a Globalização, “[...] o território escapa a toda regulação interna, trazendo 

aos agentes um sentimento de instabilidade [...]” (SANTOS, 2011, p.19). Desta feita, o Território 

passa a ser uma nova forma de referência à atuação do Estado e a regulação de suas políticas 

públicas. “O território é o fundamento do trabalho; do lugar da resistência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida. [...] Aliás, a própria ideia de nação, e depois a ideia de Estado 

nacional, decorrem dessa tornada profunda [...]” (SANTOS, 2011, p.14). 

Sendo assim, passa-se a observar as mudanças no processo produtivo e institucional, 

durante a década de 1990. Tais mudanças produtivas tinha o propósito de articular 

competitivamente e sustentavelmente a economia dos territórios com mercados dinâmicos, 

promovendo assim a diminuição da pobreza rural. Esse desenvolvimento rural implicava 

planejamento e gestão de programas e projetos a nível institucional, com consulta dos atores 

locais e entre eles e os agentes externos. Isso porque, no campo o desenvolvimento territorial 



perpassa a necessidade de políticas públicas integradas ao contexto nacional como um todo e 

também específicas de acordo com as exigências locais e regionais. Tais políticas deveram ser 

capazes de construir e desenvolver o território. Neste sentido, o desenvolvimento territorial rural 

sobressairia da integração de municípios ou regiões com características semelhantes em torno 

de um município urbano que mais o influenciasse.  

 

 

2- DESENVOLVIMENTO: CONCEITO E PERSPECTIVAS 

 

 

A palavra “desenvolvimento” é conceitualmente resultado da cultura ocidental. Moreno 

(2007) relata que o termo está vinculado a cultura e a linguagem francesa, com destaque 

particular no período renascentista. Deste modo, em seu sentido etimológico o termo resulta 

 

[...] da composição des + envolver, manteve a polissemia de envolver (do 
latim involvere, fazer rolar até baixo, fazer cair a rolar, enrolar, envolver). Por 
um lado, este termo denota a ideia de “movimento potencialmente 
debilitante”; por outro, permite um levantamento semântico diverso: formar 
novelo / confundir ou tapar / cobrir. Assim, o sentido etimológico de 
desenvolver (oposto a envolver) poderá ser de desenrolar, esclarecer, 
destapar, descobrir, mas também de “alterar um movimento de propensão 
depressora ou até aniquiladora” (MORENO, 2007, p.17). 

 

No Brasil, esse termo foi definido, por Furtado (1981), em respeito a evolução de um 

sistema social de produção, que a partir da utilização de técnicas modernas eleva a 

produtividade. Neste sentido, Celso Furtado (1981, p.16) apresenta três dimensões do 

desenvolvimento, que são: 1- Incremento na eficiência do sistema social de produção; 2- a 

satisfação das principais necessidades da população; e 3- alcançar os objetivos almejados pelos 

grupos dominantes de uma sociedade, que competem na utilização de recursos escassos. Por 

esses, o autor explicita que o desenvolvimento não é apenas o aumento de eficácia do sistema 

de produção e nem da implantação de uma ideologia de desenvolvimento. Mas que o 

desenvolvimento por meio de condicionamento técnico deveria favorecer a evolução do sistema 

produtivo que por consequência, deveria reduzir a pressão no sentido da igualdade social e 

possibilitar a expansão continuada dos gastos de consumo. Sendo assim, o desenvolvimento 

econômico é visto como explicações dos processos sociais em que a assimilação de novas 

técnicas e o aumento da produtividade conduz à melhoria do bem estar da população e 

consequentemente a homogeneização social (FURTADO, 1992, P.39-40). 



O termo desenvolvimento, no sentido de promoção do crescimento econômico, ganhou 

força em meados do século XX, por meio da maior participação do Estado na Economia e da 

interpretação quanto ao atraso econômico de algumas regiões do mundo. Por esse contexto 

surgiram discursões a cerca da “Ciência Regional” e de proposições para superação das 

desigualdades territoriais. Tais discursões perpassam as teorias de localização das atividades 

econômicas, que sempre convergiram no sentido do produtivismo como sinônimo de 

desenvolvimento. Além disso, firmou-se planejamento econômico, setorial e centralizado no 

Estado e na ideia de equidade de território nacional.  

Em 1950, os estudos passavam a focar a natureza desigual do desenvolvimento, a partir 

da criação de economias de aglomeração. Na década de 1970, Celso Furtado (2001, p.07) 

deixava claro que a universalização do desenvolvimento econômico era um simples mito, que 

contribuía para a formulação e implementação de projetos desvinculados das características 

especificas locais, ou seja, não levava em consideração a diversidade econômica, social e 

politica. Eram projetos que se concentravam em objetivos abstratos e distantes da necessidade 

da coletividade. Logo, os mitos, segundo Furtado (2001, p.07) 

 

[...] operam como faróis que iluminam o campo de percepção do cientista 
social, permitindo-lhe ter uma visão clara de certos problemas e nada ver de 
outros, ao mesmo tempo em que lhe proporciona conforto intelectual, pois as 
discriminações valorativas que realiza surgem no seu espírito como um 
reflexo da realidade objetiva.  

 

Ainda na década de 1970, o desenvolvimento esteve associado ao processo de 

globalização, cuja característica era a organização da economia e da sociedade, de modo 

flexível e descentralizado. Dessa conjuntura sobressaí à experiência da “Terceira Itália” 

(Bagnasco, 1977), que a partir de características próprias, garantiu com inovação, dinamismo 

econômico, em momento de crise. 

Nessa década ainda, aparece às primeiras noções de desenvolvimento local baseada na 

noção de sustentabilidade. Essa perspectiva criticava o desenvolvimento que se baseava na 

ideia de natureza inesgotável e fundamentava a possibilidade real do esgotamento de matérias-

primas e fontes energéticas. Essa questão, no entanto, só ganhará força prioritariamente na 

década de 1990, quando a Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (Rio-92) introduziu reflexões e experiências sobre desenvolvimento sustentável. Mais 

recentemente, na Rio +20 foi renovado o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, tomando como referência a economia verde e a estrutura institucional.  



Nesta perspectiva, as organizações internacionais também reformulou a ideia de 

desenvolvimento, passando a incorporar a ideia de capital social. A partir disso cria-se o conceito 

e Índice de Desenvolvimento Humano pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), que passara a considerar indicadores sociais (Educação, Saúde, etc.) 

para fundamentar o desenvolvimento espacial.  

O Prêmio Nobel da Economia de 1998, Amartya Sen, pensa o desenvolvimento como 

liberdade substantiva, focada na participação da sociedade na política e no recebimento de 

educação e de saúde. O desenvolvimento seria um processo de expansão da liberdade real que 

as pessoas desfrutam. Neste sentido, o desenvolvimento não é promovido apenas com o 

crescimento econômico, do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento das rendas pessoais, 

industrialização, avanço tecnológico ou modernização social, mas a partir da remoção de 

privações.  

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligencia dos serviços públicos e intolerância 
ou interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2000, p.18). 

 

Deste modo, a palavra desenvolvimento quase sempre refletiu a perspectiva de 

crescimento econômico. Contudo, nas últimas décadas esse termo ganha novas adequações e 

para se considerar um espaço desenvolvido se incorpora além da economia, aspectos sociais e 

de qualidade de vida da população residente. As interações desses aspectos refletem 

característica da liberdade, que abrange preocupação com o aumento das liberdades individuais 

e o comprometimento social. Nesta condição, aparece o desenvolvimento rural como perspectiva 

de melhorias do nível de vida e de transformação social e econômica de uma sociedade a nível 

local, pois o rural se coloca como um modo de vida e emerge como um espaço multifuncional a 

partir da introdução de novas possibilidades de geração de renda. Logo,  

 

[...] o desenvolvimento rural é definido como um processo que resulta de 

ações articuladas, que visam induzir mudanças socioeconômicas e 

ambientais no âmbito do espaço rural para melhorar a renda, a qualidade de 

vida e o bem-estar das populações rurais. [...] O desenvolvimento rural 

refere-se a um processo evolutivo, interativo e hierárquico quanto aos seus 

resultados, manifestando-se nos termos dessa complexidade e diversidade 

no plano territorial  (SCHNEIDER, 2004, p.98-99). 

 



 

3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL: Origem e Especificidades 

 

 

A abordagem territorial do desenvolvimento rural pressupõe a análise dos problemas 

concretos do espaço de ação em que transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e 

institucionais. Sua origem está calcada em estudos desenvolvidos pela OCDE, a partir de 1991, 

quando assumiu o desafio de elaborar uma abordagem que permitisse entender e comparar o 

rural entre os 24 países-membros da organização. Dessa análise sobressaí indicadores e por 

fim, o sistema territorial passa a ser orientado por funções e potencialidades geográficas e 

também, pela relação urbano-rural com visão mais integrada e igualitária (SCHNEIDER e RONI, 

2005, p.116). 

Entre os indicadores do desenvolvimento territorial estariam: 1- os aspectos 

demográficos, que é o principal indicador, pois orienta a aplicação de forma a organizar 

espacialmente as informações e as unidades locais, analisadas como unidade territorial mínima 

em que incidem os critérios operativos da metodologia de classificação; 2- o nível regional 

também entendido como territorial, haja vista a região compreende unidades territoriais maiores 

que as definidas para as unidades locais, sendo observadas para tal feito as configurações 

regionais de cada país. Essa metodologia consiste em identificar três diferentes tipos de regiões 

ou territórios: os essencialmente rurais, os relativamente rurais e os essencialmente urbanos. 

Por esta classificação o nível territorial regional pautou-se pelas seguintes condições para as três 

categorias de região: 1-  Regiões Essencialmente Rurais: seriam unidades de base rurais, onde 

habitam mais de 50% da população regional; 2- Regiões Relativamente Rurais: Seriam unidades 

de base rurais, onde habitam de 15% a 50% da população regional; e 3 Regiões Essencialmente 

Urbanas: que seriam as possuidoras de menos de 15% da população regional habitando 

unidades de base rurais (OCDE, 1994, p.13-26). 

Além disso, deve-se considerar que esse enfoque territorial é resultante da crise do 

processo de desenvolvimento econômico nos anos 1980, que se manifestou por instabilidade 

monetária, endividamento crônico, desaceleração do crescimento econômico, incremento da 

pobreza rural e urbana e a degradação dos recursos naturais. Nesse contexto, emerge a noção 

de governança, entendida como a coordenação de atores, grupos sociais e instituições com 

vistas a realizar objetivos definidos e discutidos coletivamente, e por consequência recomendam 

a redução da estrutura estatal e a criação de redes de instituições presentes em nível local; e o 



princípio de subsidiariedade, que é um princípio de administração privada ou pública que opera 

com as resoluções definidas pelo centro de decisão.  

Ainda nessa década, emerge o Paradigma de Desenvolvimento Territorial Endógeno, a 

partir de Externalidades: inovação tecnológica, papel das instituições, educação, etc; e da 

Terceira Itália: Compreendendo as especificidades da industrialização e seu modelo de 

especialização flexível com a retomada da ideia de distritos industriais de Marshall, sob enfoque 

das economias locais de proximidade e do papel dos territórios, focado nas ideias de eficiência, 

competitividade, capacidade exportadora, capital social, identidade territorial etc. 

Todavia, a adoção da perspectiva de desenvolvimento territorial perpassa: 1- O 

esgotamento teórico e prático da abordagem regional, sendo que o desgaste da noção de região 

inicia-se com a crise da capacidade de intervenção macroeconômica e macrossocial do Estado, 

que ocorre a partir de meados da década de 1970; 2- Surgimento das noções de 

sustentabilidade ambiental e de qualidade de vida, que impõe mudanças em relação ao 

conteúdo conceitual e normativo da noção de região; 3- a edificação do território, a partir da 

reestruturação dos processos produtivos e vinculado à globalização, que é uma unidade de 

referência para a atuação do Estado e regulação das políticas públicas; e 4- O questionamento 

crescente da dinâmica setorial de ramos da atividade econômica que passaram a se desenvolver 

muito mais a partir de uma lógica de escopo do que de escala.  

Deste modo, a utilização da abordagem territorial deu-se num momento de retomada 

dos estudos sobre desenvolvimento rural, perpassando as necessidades de erradicação da 

pobreza rural, a questão do protagonismo dos atores sociais e sua participação política. Tal 

contexto coloca o território como unidade de referência mais adequada para se estudar e 

analisar os processos gerais de reestruturação societários e seus impactos locais. 

Além disso, a abordagem territorial é resultado da interferência de instituições 

multilaterais, que passa a analisar as novas dinâmicas espaciais e à própria necessidade de 

reavaliação dos instrumentos governamentais até então utilizados na promoção do desenvolvimento 

rural (BONNAL & MALUF, 2007). 

Para o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA) o enfoque territorial 

busca a integração dos territórios rurais a seu interior e com o resto da economia nacional, sua 

revitalização e reestruturação progressiva e a adoção de novas funções e demandas, a partir da 

integração de espaços, agentes, mercados e políticas públicas de intervenção (GOMEZ, 2008, 

P.252). 

Além do IICA, atuam na formulação das políticas de desenvolvimento territorial rural, 

mantendo relações de dependência, o Centro Latinoamericano para el desarrollo rural (Rimisp), a 



Comissão Econômica Para América Latina e o Caribe (CEPAL); o Banco Interamenricano de 

Desenvolvimento (BID); o Fundo Internacional De Desenvolvimento Agrícola (FIDA); A Agência 

Alemã de Cooperação Técnica e Formação em Economia e Política Agrária e de Desenvolvimento 

Rural em América Latina (FODEPAL); o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação(FAO) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID). Essas nove agências se uniram para a criação do Grupo Interagências para o 

Desenvolvimento Rural na América Latina (2000 e 2002) com o propósito de promover e dirigir os 

modelos de desenvolvimento territorial a ser realizado em cada país (GOMES, 2008, p.254-255).  

Desta feita, o Enfoque Territorial tem se feito valer: 1-Na lei do Desenvolvimento Rural 

Sustentável – México, 2001; 2- Nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural criado na 

Colômbia, 1993; 3- No Sistema Nacional de Desenvolvimento Rural do Equador, 2000; 4-Nos 

Centros de Gestão Empresarial Generalizados no Chile, 1995; 5-Na Lei de Participação Popular na 

Bolívia, 1994; 6- Na Lei de Desenvolvimento Rural Sustentável de Honduras, 2000. Além do Brasil, 

no período do governo Lula (2003-2011), com as diretrizes gerais do Plano Plurianual, onde se 

definiram políticas territoriais em sequencia das políticas estabelecidas desde o governo militar. Essa 

sequencia deveu-se a “[...] emergência do modelo democrático-liberal e pelos movimentos, 

simultâneos, de reforma do Estado e abertura econômica cujas consequências modificaram o 

quadro da formulação das políticas públicas” (BONNAL & MALUF, 2007, p. 05). 

Contudo, é com as experiências vivenciadas pelo Programa LEADER Europeu que as 

instituições multilaterais passam a condicionar a concessão de financiamentos aos programas de 

desenvolvimento rural nos países periféricos. Esses programas tinham como pressupostos a 

redução da pobreza, o estímulo às formas de organização coletiva, a conservação dos recursos 

naturais e a visão mais integrada dos espaços rurais urbanos dentro de uma perspectiva 

territorial. 

 

 

4 O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL NO BRASIL.  

 

 

O enfoque de desenvolvimento territorial rural ganha importância após a década de 

19803, precisamente na década de 1990, quando as instituições neoliberais substituíram a 
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agentes políticos. Por esse contexto, a abordagem territorial assume a função de planejamento e intervenção estatal 

na sociedade em escala local, microrregional e regional. 



preocupação com o desenvolvimento por meio do saneamento das economias, por um ajuste 

estrutural com rosto humano. Por isso, no Brasil somente na década de 1990, os estudos de 

enfoque desenvolvimentista rural são retomados por forte influência das transformações sociais, 

políticas e econômicas. Tais transformações decorrem do esgotamento de modelos de 

desenvolvimento produtivista. 

Além disso, a adoção do enfoque territorial no caso brasileiro se define na necessidade 

de pensar um planejamento e intervenção estatal na sociedade por meio de diferentes escalas. 

Essa conjuntura deve-se às pressões exercidas pelas instituições multilaterais; ao fortalecimento 

de forças locais na luta pela redemocratização do país; a Constituição de 1988, que ampliou a 

descentralização no país e a consolidação de conselhos na esfera local; a desregulamentação 

da economia, focando experiências autônomas com participação social no projeto 

desenvolvimentista local; e, na necessidade de reavaliação dos instrumentos governamentais na 

promoção do desenvolvimento rural. A adoção do enfoque territorial substituiu a perspectiva 

setorial, tornando-se multifuncional e multidimensional, integrando espaços, agentes, mercados 

e políticas públicas de intervenção. 

Na década de 1990, o rural passa a ser refletido fora da lógica das atividades produtivas 

setoriais, como um modo de vida, espaço de variadas atividades e de relações sociais entre 

atores diferentes. É nessa lógica, que a abordagem territorial ganha importância na formulação 

das políticas públicas brasileiras, direcionadas ao desenvolvimento rural.  

Por consequência, passou-se a valorizar a conjuntura social, ambiental, política e 

econômica no processo de desenvolvimento dos territórios rurais. Isso porque “[...] as vantagens 

das palavras espaço e território são evidentes: não se restringem ao fenômeno local, regional, 

nacional ou mesmo continental, podendo exprimir simultaneamente todas estas dimensões” 

(VEIGA, 2002, p. 286). 

Em prol do Desenvolvimento Territorial Rural a agricultura passou a ser regida por dois 

ministérios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Ocorre também a criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) no início do governo Lula, com o objetivo de reorientar estratégias das políticas 

de desenvolvimento rural no âmbito territorial, isto é, integrar e articular as políticas públicas do 

governo federal, estadual e municipal, além de associações civis, em prol do desenvolvimento de 

territórios onde predominam agricultores familiares e assentados da reforma agrária.  

 

São os territórios onde os critérios multidimensionais que os caracterizam, 
bem como os elementos mais marcantes que facilitam a coesão social, 
cultural e territorial, apresentam, explicita ou implicitamente, a predominância 



de elementos “rurais”. Nestes territórios incluem-se os espaços urbanizados 
que compreendem pequenas e médias cidades, vilas e povoados. (BRASIL, 
2003: p. 34). 

 

Nessa conjuntura, as ações territoriais permaneceram e foi proposta a instalação dos 

Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD’s), cujo 

foco era a cooperação entre o poder público e a sociedade civil na consolidação das iniciativas 

territoriais, que visasse à redução da pobreza e das desigualdades sociais, a partir da geração 

de emprego e desenvolvimento local. Esse consórcio se constitui numa estratégia  

 
[...] de cooperação entre o poder público e a sociedade civil voltados para o 
fomento, o apoio logístico e a canalização de recursos para as iniciativas 
territoriais, projetos e ações estruturantes, visando à geração de emprego e 
renda com a garantia de segurança alimentar e desenvolvimento local 
(ORTEGA, 2007, p.286). 

 
A consolidação das iniciativas territoriais ocorreria através da articulação entre 

municípios, isto é,  

 

Municípios com baixos índices de Desenvolvimento Humano e pequena 
população, territorialmente excluídos dos eixos de acumulação de riquezas. 
São municípios com perfil rural, com grandes carências infra-estruturais, cuja 
atividade econômica e de subsistência reside, na maior parte dos casos, na 
agricultura familiar. (FRANCA, 2003b: p. 7). 

 

Deste modo, os Consórcios com integração a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 

trabalham na valorização do local e no processo de desenvolvimento dos territórios, a partir da 

integração dos municípios em torno de um projeto comum. Tal projeto focaliza a valorização das 

potencialidades e a construção e fortalecimento do capital social, por via de integração de 

municípios unidos por laços de identidade social, cultural, ambiental e econômico. 

Assim, o Brasil adentra o século XXI com dois projetos de desenvolvimento para o 

campo. O primeiro de caráter setorial, voltado ao Agribusiness, em seus aspectos produtivos, 

tecnológicos e associativos a indústria de transformação. O segundo, de caráter multissetorial, 

voltado ao desenvolvimento humano em todas as regiões rurais do país, está ligado à 

diversificação das economias locais e a agrodiversidade (VEIGA, 2001, p. 5-7).  

A partir dessa perspectiva se define a proposta territorial de desenvolvimento rural, entre 

2001 e 2002 com debates preparatórios e em 2003, com a criação da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse modelo 



ocorre à luz da experiência Europeia, que desde a década de 1990 vinha organizando políticas 

voltadas ao meio rural, através do programa LEADER4, com enfoque territorial.  

Além disso, o trunfo mais importante hoje para o desenvolvimento rural territorial, 

segundo Veiga (2001) está delimitado no núcleo familiar. Isso porque os estabelecimentos 

agrícolas de economia familiar multissetorial determinam densidades populacionais e flexibilizam 

o mercado de trabalho, suavizando os impactos de desemprego e estimulando o cooperativismo. 

Esse se constitui em  

 

[...] uma pequena empresa, geralmente informal. Eles são férteis mananciais 
de habilidades empreendedoras e estimuladores de uma fortíssima ética do 
trabalho. Muitas das pequenas empresas comerciais, artesanais, ou proto-
industriais que mais diversificam as economias locais germinam nesse tipo 
de organização. Além disso, uma necessidade objetiva incita essas famílias a 
também exercerem atividades externas à agropecuária, fazendo-as 
“pluriativas”, no jargão dos especialistas (VEIGA, 2001, p.14). 

 

O território, nessa perspectiva, define sua forma e função no espaço-tempo a partir da 

diversidade ambiental, espacial, demográfica e cultural. Essa definição implica planejamento e 

gestão de programas e projetos. Isso porque, no campo o desenvolvimento territorial perpassa a 

necessidade de políticas públicas integradas ao contexto nacional como um todo e também 

específicas de acordo com as exigências locais e regionais. Tais políticas deveram ser capazes 

de construir e desenvolver o território. Neste sentido, o desenvolvimento rural sobressairia da 

integração de municípios ou regiões com características semelhantes em torno de um município 

urbano que mais o influencie. Logo, 

 

É portanto absolutamente necessária alguma forma de articulação 
microrregional dos municípios rurais que inclua o município urbano que mais 
os influencia. Só assim poderá haver diagnóstico, planejamento, divisão do 
trabalho e capacidade operacional (VEIGA, 2001, p. 57). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                                                           
4 A Iniciativa Comunitária Leader se inscreve na política europeia de desenvolvimento rural, que constitui um dos 

pilares da Política Agrícola Comum (PAC). Para o período de 2000-2006, esta iniciativa tem por objectivo diversificar 

as atividades econômicas dos territórios rurais mediante a aplicação de estratégias de desenvolvimento territorial 

inovadoras, integradas e participativas. A presente estratégia define a cooperação entre territórios e sua colocação 

em rede (Legislação Européia, 2004). 



O termo desenvolvimento assumido no artigo presumiu a ideia de modelo. Pelo exposto, 

várias foram às tentativas de implementações de modelos econômicos rurais, imposto de cima 

para baixo, por entidades multilaterais aos países periféricos. Desta feita, o desenvolvimento 

parece uma incógnita para muitos países periféricos, haja vista a necessidade de gerar 

crescimento econômico com bem estar social, quase nunca alcançados e sem objetivação 

desses modelos implementados.  

O desenvolvimento territorial rural é mais um modelo, na tentativa de suprir crises 

desencadeadas agora em países desenvolvidos, como no caso da União Europeia e copiada em 

algumas de suas características por agencias interventoras nos países periféricos, cujo respaldo 

tem sido avaliado com certa desconfiança.  

Para alguns autores com Gomes (2008;2006), esse modelo com foco na luta contra a 

pobreza, na participação, no território e no desenvolvimento esbarra na contradição de classes, 

que pode ser amenizado pelo desejo comum de classes antagônicas se unirem em prol do 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, que ele afirma ser uma lógica impositiva do capitalismo, que 

reforça a dominação e a expropriação da maioria da sociedade, por parte das instituições 

internacionais e nacionais. Além disso, no período atual, em que o discurso da globalização 

neoliberal está em alta, tem se pregado o desenvolvimento como uma condição necessária para 

participar de forma plena do mercado internacional. 

Para Schneider (2004), a abordagem territorial apresenta algumas questões relevantes, 

como: 1- estatuto conceitual do território e a adequação de seu uso para finalidades normativas 

e práticas. O território está assentado na definição das relações dos indivíduos com o espaço em 

que transcorre sua sociabilidade e suas atividades produtivas e nas formas de apropriação e 

dominação que decorrem dessas relações; 2- articulações externas dos territórios, 

especialmente os rurais.  “[...] Os territórios não são ilhas, pois se situam em meio a um contexto 

nacional e internacional que possui uma dinâmica social, econômica, cultural, política, ou de 

outra natureza, que é sistêmica e que influencia, pressiona e delimita os espaços de ação dos 

agentes” (SCHNEIDER, 2004, p. 112); e 3-qualificar as relações dos territórios, especialmente os 

rurais, com o ambiente externo. O processo de globalização revaloriza o território de modo 

assimétrico e desigual. 

No Brasil, a adoção do modelo de desenvolvimento territorial é resultado do 

fortalecimento de forças locais sociais na luta pela redemocratização do país; da implementação 

da Constituição de 1988 que fortaleceu a descentralização política do país e a consolidação de 

arranjos sociais locais (conselhos); da desregulamentação da economia com a consolidação de 

experiências autônomas; e da recomendação das agências multilaterais. Nessa conjuntura o 



território, ao molde brasileiro, define sua forma e função no espaço-tempo a partir da diversidade 

ambiental, espacial, demográfica e cultural. Essa definição implica planejamento e gestão de 

programas e projetos, a partir da integração de municípios ou regiões com características 

semelhantes em torno de um município urbano que mais o influencie. 

Sendo assim, os modelos de desenvolvimento se definem como uma estratégias de 

controle, vez que por intermédio do capital, mercado, conhecimento, tecnologia e a ideia de 

identidade e território, edifica a capacidade de mobilizar e normalizar a sociedade. O 

desenvolvimento prega promessas de progresso e uma lógica instrumental que domina. Além 

disso, a sua lógica depende do momento histórico e das práticas definidas como legitimas. No 

mais, sabe-se que o desenvolvimento não cumpre com objetivos propostos no seu discurso, pois 

segue a linha dos que funcionalizam o poder. E na globalização, o desenvolvimento segue como 

um “rito” de unificação da sociedade, pois diz prestar atenção as necessidades populacionais, a 

sua identidade e ao seu território.  
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