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A relação homem versus meio merece relevante atenção, sendo entendida como um processo 
de mediação de interesses e conflitos, entre os diferentes sujeitos sociais. Este processo define 
e redefine, continuamente, o modo como os atores sociais e econômicos, através de suas 
práticas, alteram o meio em que vivem e também como se distribuem, na sociedade, os custos e 
os benefícios decorrentes das suas ações. A sociedade produz o espaço no qual deseja viver e 
se reproduzir, segundo a sua perspectiva de organização e das relações sociais. A partir desse 
entendimento, apresenta-se a necessidade de repensar as relações entre atores como um 
processo social e histórico, construído com respostas a novos desafios e a outros antigos e 
recorrentes.  
Neste sentido, torna-se necessária uma reflexão sobre a abordagem do desenvolvimento 
territorial no Brasil e em Portugal, pesando embora as significativas e notórias diferenças no que 
diz respeito à dimensão territorial e a aspectos sócio-econômicos e ambientais existentes entre 
estes dois países. Assim o presente trabalho tem como objetivo refletir em torno das políticas 
públicas e do processo de elaboração e implementação das ações voltadas em especial para a 
promoção do desenvolvimento em áreas rurais. E neste sentido compreender o desafio da 
construção de um processo de mediação capaz de movimentar e orientar as políticas, 
encaminhando assim os interesses para a discussão em que se evidencie a problemática da 
governança. O ponto de convergência, ao considerar as realidades do Brasil e de Portugal, 
refere-se ao reconhecimento da importância da participação e interação de diferentes sujeitos 
sociais / atores na tentativa de delinear caminhos para o desenvolvimento territorial.  
Assim o trabalho apresenta caráter exploratório, realizando uma abordagem que pondera o 
desafio da governança, por meio de uma análise que parte de levantamento bibliográfico na 
temática e da análise de entrevistas realizadas com atores vinculados a entidades e processos 
de desenvolvimento territorial, tais como Associações de Desenvolvimento Local em Portugal e 
os Colegiados Territoriais Rurais no Brasil. Reconhece-se que a participação da sociedade civil 
na elaboração das políticas públicas pode ser significativa e consequente, propiciando a 
ultrapassagem de aparentes contradições de interesses e visões inerentes aos domínios público 
e privado, em particular quando nos referimos aos meios rurais em que se procura aumentar a 
densidade de compromissos e de respostas. Trata-se de responder ao desafio de 
desenvolvimento territorial, face à dificuldade em se constituir uma capacidade governativa de 
compromissos múltiplos de entrosamento estratégico dos atores.  
 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Políticas Públicas, Governança, Espaço Rural e 
Participação.  

O Território no Contexto do Desenvolvimento Territorial 
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Em um cenário inconstante e marcado por mudanças o homem encontra-se frente a 

novos e constantes desafios e com isso parece que neste momento cresce a necessidade de 

refletir sobre a participação do homem na produção do espaço geográfico e por que não dizer na 

construção de novas formas de convívio social. Aflora e inquieta as questões que tratam da 

relação entre os homens e sua participação na configuração dos lugares. 

Neste sentido a abordagem dos temas da geografia deve está sempre relacionada ao 

contexto real, uma vez que a geografia não se preocupa apenas com a descrição de fatos ou 

fenômenos, ao contrário preocupa-se com os processos e resultados de qualquer fato, fenômeno 

ou atitude que possa interferir na estrutura do espaço e da sociedade. 

Entende-se então, que só por meio do conhecimento e da informação alcançaremos a 

compreensão humana no que tange a dinâmica social e neste sentido a ciência geográfica 

apresenta grande relevância; Moreira chama atenção para o objeto e objetivo da geografia 

dentro da realidade. 

O espaço é o objeto da geografia. O conhecimento da natureza e das leis 
do movimento da formação econômico-social por intermédio do espaço é 
o seu objetivo. O espaço geográfico é o espaço interdisciplinar da 
geografia. É a categoria por intermédio da qual se pode dialogar com os 
demais cientistas que buscam compreender o movimento do todo da 
formação econômico-social, cada qual a partir de sua referência analítica. 
(MOREIRA, 2007 p. 63) 

 
Com esse entendimento a geografia não está fadada ao isolamento, e se apresenta de 

maneira dinâmica e com caráter interativo e com certeza focada para um ponto de analise, 

Moreira (2007) alerta para sobre o perigo de se perder o foco na geografia, a também a confusão 

de ideias e assim comprometer as produções dentro desta ciência. 

Não perder o foco indica compreender e retomar o espaço como objeto, considerando 

todo o seu dinamismo. Entende-lo não apenas como cenário fixo ou palco das ações humanas, 

pois o mesmo é produzido, o que faz da geografia uma ciência social. 

Assim na abordagem geográfica dentre outros, um dos principais conceitos discutido é o 

de território, em função da sua relevância para a compreensão de fenômenos no âmbito político, 

econômico e outros que estejam consolidados no espaço geográfico. Neste sentido o mesmo 

tem sido tratado em diferentes concepções em especial quando consideramos as relações que 

são construídas no mesmo. 

De forma objetiva o território pode ser definido como uma unidade espacial determinada, 

bem como, por uma realidade de investigação científica sob a condição de unidade espacial de 

estudo. A Geografia, enquanto área do conhecimento que interpreta e analisa a vida em 



sociedade e suas relações com o espaço, oferece as ferramentas necessárias para a 

compreensão da relação de dominação e apropriação da natureza pelo homem.  

A sociedade produz o espaço no qual deseja viver e se reproduzir, segundo sua 

perspectiva de organização e das relações sociais. Neste sentido a relação homem versus meio, 

merece relevante atenção, sendo entendida como um processo de mediação de interesses e 

conflitos, entre os diferentes sujeitos sociais. Este processo define e redefine, continuamente, o 

modo como a sociedade subordinada ao capital, através de suas práticas, altera o meio em que 

vive e também como se distribuem, na sociedade, os custos e os benefícios decorrentes das 

suas ações. Daí a necessidade de se repensar a relação sociedade versus natureza como um 

processo social e histórico, sendo possível estabelecer suas correlações com a desigualdade, 

que comporta dificuldades novas, outras antigas e recorrentes. 

Mais uma vez reforça a importância da ciência geográfica, enquanto área do 

conhecimento que investiga a relação estabelecida entre natureza e homem. Neste sentido, o 

homem apresenta características sociais, técnicas, culturais e históricas, que lhe possibilitam 

fazer uso do recurso natural e econômico disponível em um lugar. 

O entendimento desta relação, que incluem aspectos diversos da sociedade, nos remete 

a questionar a ligação existente entre o espaço e o território, visto que freqüentemente, a 

linguagem cotidiana confunde o espaço com o território, Raffestin afirma que: 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (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, 1993, p.143) 

 

 As concepções sobre espaço e território podem se confundir no uso indiscriminado dos 

termos, mas é preciso ter claramente definidos, para que a utilização destes conceitos seja 

correta, em especial neste momento em que os conceitos vão sendo apropriados por diferentes 

áreas e para diversos objetivos.  

A partir das diferentes maneiras de leitura e interpretação do conceito de território, 

poderíamos construir uma trajetória e fazer a analise em que observa-se a existência de duas 

discussões que tradicionalmente se apresentam em condições opostas. De um lado, o território é 

visto num sentido físico, e do outro, que está inseparavelmente ligado ao próprio homem, como 

uma continuidade do ser e, nesta perspectiva, o homem estaria vinculado à terra e daí a 

necessidade de conquista de territórios para a garantia de sua sobrevivência.  



Não obstante, a concepção de território pressupõe a apropriação de determinada 

porção do espaço geográfico por um dado grupo social que tem por objetivo atribuir a esse 

espaço suas características através da fixação de fronteiras, estabelecida por relação de poder, 

se materializando na forma física de limite. E também a construção de sua identidade cultural por 

meio de relações sociais e políticas, além de sua relação com a natureza, através do trabalho 

social ao transformá-la diferencialmente de acordo com suas necessidades e interesses, 

produzindo formas espaciais diferenciadas. 

Assim é inegável a importância do território como categoria de análise da Geografia, 

conforme enfatiza Fernandes (2008): 

O território é uma das categorias de análise da Geografia e recentemente 

tornou-se um conceito muito utilizado por diversas ciências que se ocupam 

dos processos de produção do espaço. Essa diversidade promoveu 

compreensões e significações imputadas ao conceito de território de acordo 

com as intencionalidades dos sujeitos. (FERNANDES, 2008, p.198) 

As relações construídas em uma comunidade e/ou grupo social se vinculam a um 

território, pois a definição geográfica do mesmo implica na existência de um enraizamento dessa 

comunidade a um espaço para que a mesma possa firmar sua identidade sócio-cultural visível, 

numa perspectiva de inter-relação dos atributos naturais com os socialmente construídos nesse 

espaço. 

Neste sentido o território é um espaço utilizado, vivido, um campo de ação sócio-

política que reflete as feições da sociedade nele inserida. Não se trata somente de um espaço 

específico de relações de poder ou para que estratégias militares sejam planejadas e 

executadas. O uso do território vai além, quando estratégias de desenvolvimento sócio-espacial, 

capazes de contribuir para o progresso social em seus diferentes aspectos, são a ele aplicadas e 

produzem resultados positivos. Nesta linha de pensamento, Souza (1995) afirma que: 

... o uso e o controle do território, da mesma maneira que a repartição real de 
poder, devem ser elevados a um plano de grande relevância também quando 
da formulação de estratégias de desenvolvimento sócio-espacial em sentido 
amplo, não meramente econômico-capitalístico, isto é, que contribuam para 
uma maior justiça social e não se limitem a clamar por crescimento 
econômico e modernização tecnológica. (p.100-1). 

 

Para Silva & Silva (2003), a discussão das atuais tendências sobre a questão território 

e desenvolvimento constituem-se num ponto muito importante para a valorização da organização 

social em suas escalas locais e regionais. Sem deixar de lado a questão ambiental, assim há 

uma relação territorialidade-desenvolvimento. 



Um aspecto relevante da discussão sobre território é que se segundo Saquet (2010) nos 

anos 1970, o conceito já se torna essencial para a reflexão de questões relacionadas ao 

planejamento e às diferentes visões do desenvolvimento, visto que o mesmo já está inserido nas 

abordagens que dizem respeito ao sentido geopolítico e/ou econômico do espaço. Aspecto que 

atrela elementos como poder, soberania e construção ao conceito. Segundo Saquet (2010): 

Na relação entre soberania e território, há pessoas e atividades. Por isso, 
o conceito de território não pode ser classificado como físico  ou 
fenômeno inanimado, mas como uma área onde há um elemento de 
centralidade, que pode ser uma autoridade exercendo soberania sobre 
pessoas ou sobre o uso de um lugar. Direito, política e jurisdição são 
atributos específicos dos homens e estão presentes na constituição do 
território que significa, sucintamente, uma expressão geográfica da 
dominação social em uma certa área. (SAQUET, 2010, p 68). 

 

 A partir da compreensão do território como espaço de relações de poder, sociais e logo 

ganhando o sentido de movimento, é possível perceber a entraves que justifiquem a expansão 

do que podemos chamar de abordagem territorial. De acordo com algumas considerações de 

Raffestin (1993) ocorre a consolidação de fatores físicos, humanos, econômicos, políticos e 

socais, e o mesmo aponta a multiplicidade de autores no  território. 

Com esse entendimento ampliam as abordagens que consideram as ações sobre o 

território com vista ao seu desenvolvimento, emergindo dai a discussão sobre o espaço vivido, o 

sentimento de pertencimento e de identidade que por sua vez estará direcionando para o debate 

do desenvolvimento territorial. 

 

Abordagem Territorial e Governança 

Para além das discussões teóricas sobre o território no âmbito da geografia, como já 

mencionado anteriormente o mesmo vem sendo apropriado em discussões na antropologia, na 

sociologia e em organismos nacionais e internacionais, essencialmente ao se tratar da 

perspectiva do desenvolvimento territorial, que vai se consolidando no contexto internacional e 

nacional. 

Faz-se necessário um breve comentário a respeito do contexto histórico mundial, em 

que se observa desde o final dos anos 1970/1980, a concretização de fenômenos como o 

avanço do neoliberalismo, a reestruturação produtiva e a globalização. Estes fenômenos vão 

diretamente interferir e reconstruir o espaço mundial em diversas escalas, o que certamente 

culmina com a necessidade de uma reconfiguração dos espaços e com a criação de novos 

caminhos frente ao crescimento da acumulação do capital. 



O termo desenvolvimento não é mais sinônimo de crescimento, mas um processo e que 

de acordo com Favareto (2006) conta com uma longa trajetória e com diversas contribuições, 

dentre as quais o autor em sua tese intitulada Paradigmas do Desenvolvimento Rural em 

Questão – Do Agrário ao Territorial aborda Amartya Sen, para quem a concepção de 

desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do produto e de 

outras variáveis relacionadas a renda, fato que subsidia a discussão do desenvolvimento na 

perspectiva da questão social. 

Assim o debate do desenvolvimento não pode se fechar somente no aspecto econômico 

e produtivo. Ao direcionarmos este debate voltado para o desenvolvimento rural, que também 

tem sido bastante discutido em especial nos últimos anos, contando com novos enfoques dentro 

do cenário de transformações sociais, econômicas e políticas. 

Observamos que os estágios para o desenvolvimento no espaço rural também passa 

pela compreensão e valorização do território, além das discussões teóricas e analíticas do 

mesmo. Schneider chama atenção para a contribuição e influência do contexto social, político e 

intelectual que contribuiu para o crescimento e legitimidade do debate sobre o desenvolvimento 

rural no Brasil e aponta: 

Neste processo, o papel do Estado e das políticas públicas que focalizam 
os agricultores familiares e a reforma agrária tiveram um papel decisivo, 
pois foi através delas que se instaurou um debate entre estudiosos e 
pesquisadores que passaram a alimenta o próprio tema do 
desenvolvimento rural. (SCHNEIDER, 2010 Pp.527) 

 

Na discussão do desenvolvimento rural Schneider (2004), chama atenção para quatro 

pontos chaves: a erradicação da pobreza rural, a questão do protagonismo dos atores sociais e 

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

sustentabilidade ambiental. 

Este pensamento aponta para o território como espaço dinâmico e o desenvolvimento 

numa visão que engloba diferentes elementos. Caminhamos para a compreensão de que o 

desenvolvimento atrelado ao território torna-se emergente e vem na intenção de ir além da 

satisfação da população em relação às suas necessidades imediatas como alimentação, 

vestuário, habitação e serviços públicos de infraestrutura.  

Assim esta forma de pensar sugere a abordagem territorial que para Saquet (2010): 

A abordagem territorial é uma forma de compreensão desses processo, 
pode contribuir na superação de aspectos das dicotomias 
natureza/sociedade e ideia/matéria e subsidiar a elaboração de propostas 
de desenvolvimento, valorizando as relações sociais entre os sujeitos, 



destas com os seus lugares e destes com os lugares, 
(i)materialmente...(SAQUET, 2010, p. 177) 

E assim a abordagem territorial ganha expressão em um contexto de crise econômica e 

reformas que marcaram a década de 1990, e abre espaço para a proposição de experiências no 

sentido de valorizar as diversidades econômicas, sociais e politicas existentes.  

Desta forma, no contexto internacional, organizações e instituições apresentam suas 

propostas na perspectiva da questão territorial. Dentre eles, o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura – IICA, um organismo especializado em agricultura e bem estar 

rural do Sistema Interamericano, foi fundado em 1942 e possui trinta e quatro Estados-Membros. 

O IICA a partir de 2002 em suas proposições para os desafios da agricultura apontam para a 

questão territorial. E de modo geral, trata do aspecto ecológico que envolve a preservação do 

ambiente natural e mostra em diferentes momentos que essa preocupação não pode ser 

colocada num segundo plano. 

No Brasil grande espaço tem sido atribuído às discussões do desenvolvimento territorial 

e consequentemente o conceito de território também aparece com bastante frequência, o que se 

discute não é mais a essência do termo território, mas o que há de dinâmico no mesmo. E nesta 

trajetória torna-se comum o território para referenciar, ao espaço, suas múltiplas faces e sua 

correlação de forças e formas.  

Todo esse momento nos remete a pensar inicialmente no desenvolvimento rural, que 

tem como ponto marcante com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) no 

âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (BRASIL, 2003;2005), este também é 

um ponto marcante na construção do trabalho em tela, por ser este o momento de mudanças, 

reformulações e proposições para o meio rural brasileiro. 

Uma dinâmica passa a ser considerada; o território então sugere o compartilhamento de 

uma identidade própria, no sentido de coesão social. Seguimos por velhos caminhos e vemos 

novas formas do caminhar e encaminhar as politicas de desenvolvimento rural no Brasil, a 

exemplo da formulação do Programa Nacional de Desenvolvimento de Territórios Rurais – 

PRONAT e segue com outras políticas que formuladas dentro desta mesma perspectiva. 

Logo verifica-se que é necessária a discussão sobre a importância do território 

enfocando as relações que são construídas no mesmo, tendo como foco a analise 

desenvolvimento territorial no Brasil e especialmente no Nordeste. Insere neste contexto a 

questão da governança que vem sendo compreendida na perspectiva da construção de 

dinâmicas e articulações no meio rural. Esta discussão no cenário de formulação das políticas 



que visam criar estratégias de desenvolvimento que possibilite a valorização do lugar e suas 

autonomias relativas, configurando-se como um desafio. 

Sobre o processo de participação no Brasil, Baquero (2003) afirma que: 

Historicamente, a ausência de uma maior participação das pessoas no Brasil 
tem mostrado que a democracia de procedimentos não tem conseguido 
legitimar-se por seus próprios valores, pois, presentemente, o grau de 
contestação é alto e a participação das pessoas em atividades convencionais 
(pertencer a partidos, participar de comícios, discutir política, entre outros) é 
reduzida. O dilema enfrentado pelo país é de que os recursos econômicos 
para satisfazer as demandas materiais básicas são insuficientes, levando a 
um processo acelerado de desagregação da vida social. A história recente 
tem mostrado que sociedades nessas condições dificilmente promovem o 
estabelecimento de culturas políticas participativas – ao contrário, 
caracterizam-se pela ineficiência, corrupção ou regimes despóticos. 

(Baquero, 2003 p.5) 

A questão da participação e envolvimento das comunidades, embora tenha tido uma 

seja relevante enquanto proposta de ação, ainda não atende em sua plenitude ao que se espera 

de uma efetiva participação, uma vez que as decisões ainda são discutidas mas há momentos 

em que as mesmas não são apontadas e aceitas pelas comunidades em sua totalidade.  

 Não há como entender o desenvolvimento territorial sem evidenciar as questões sociais 

que neste contexto são importantes e determinantes para se chegar à solução no enfrentamento 

dos problemas reais da comunidade. Para Corrêa (2003), a participação e as questões sociais 

estão vinculadas ao desenvolvimento: 

A interrelação entre o econômico e o social vem sendo enfatizada como 
elemento central do desenvolvimento, de modo que a desigualdade 
(iniqüidade), antes aceita como inevitável e até desejável nas etapas iniciais 
dos processos desenvolvimentista, passa a ser considerada como um 
obstáculo fundamental a ser superado, especialmente na América Latina. 
(p.218)  

 

Pode-se levantar uma discussão a respeito da maneira pela qual as atividades voltadas 

para o desenvolvimento territorial rural no Brasil estão sendo compreendidas pelos pequenos 

produtores. Há também um questionamento acerca da elaboração e adequação das mesmas à 

realidade local, uma vez que, observa-se por meio de analises preliminares no que diz respeito a 

participação dos beneficiários destas políticas, que existem diferentes discursos dos 

protagonistas e beneficiados. 

O crédito atribuído a estes elementos, ainda numa análise superficial, aponta para o 

encaminhamento do Desenvolvimento, neste caso Rural, a partir da soma de diferentes aspectos 

e do entendimento que os resultados são processuais e possíveis de se reconstruir, ou seja, não 



há indicativos de Desenvolvimento “instantâneo”, retoma-se o Desenvolvimento enquanto 

processo. E para o cenário brasileiro observa-se que o desafio da governança ainda se constitui 

como parte deste processo, no sentido de ampliar o exercício da descentralização do poder 

envolvendo as dimensões sociais e políticas de gestão pública. 

Destaca-se também a experiência de Portugal, a partir da década de 1990, na União 

Européia – em especial com a vivência da Iniciativa Comunitária LEADER (LEADER Community 

Initiative) – que tendo em vista a proposição e discussão do desenvolvimento territorial em áreas 

rurais, neste contexto tem-se a boa governança como desafio no processo de reunir organismos 

informais, que apresentem características não governamentais e que nesta engrenagem sejam 

atendidas diferentes e necessárias demandas.  

Do ponto de vista do papel da Ciência Geográfica, reconhece-se o avanço da abordagem 

territorial, que impõe a necessidade de se pensar e compreender o desenvolvimento a partir de um 

processo, que apresenta múltiplas dimensões. Assim, pode-se mudar o quadro de sempre, que muitas 

vezes apresentou propostas que não estavam de acordo com a realidade, ou não auxiliaram na 

superação de problemas que historicamente impediam o desenvolvimento no Brasil. 

Neste sentido, apresenta-se como desafio aprofundar o debate sobre a Abordagem Territorial, 

considerando o Território como principal categoria de análise, e dessa maneira tendo a leitura da mesma 

ancorada nas contribuições da Ciência Geográfica. E ampliar o debate do Desenvolvimento a partir das 

suas diferentes concepções e trazendo a discussão da governança como um elemento que está 

intrinsicamente vinculado ao desenvolvimento territorial e com foco no contexto atual, em que o mesmo 

tem sido centro de discussões no meio acadêmico e político-administrativo. 
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