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Este trabalho está pautado no aprofundamento de um arcabouço teórico-metodológico acerca da 
questão da elaboração e implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. 
As políticas públicas de desenvolvimento rural historicamente estiveram vinculadas ao viés setorial 
eminentemente produtivista atendendo majoritariamente as demandas do segmento hegemônico 
representado pelo agronegócio voltado à produção em grande de produção de commodities para 
exportação. Na última década o governo federal incorporou a abordagem territorial do 
desenvolvimento rural surgida no contexto da União Européia, como uma estratégia de redefinição 
das funções econômicas do espaço rural para além do viés produtivista e setorial e inclusão e 
potencialização das atividades desenvolvidas pela produção familiar. Contudo, mesmo naquela 
realidade - muito diferente da brasileira – ainda não foi possível ―liberar‖ o rural de seu caráter 
setorial. Atualmente as políticas de desenvolvimento rural europeias têm associado o territorial ao 
setorial na medida em que tem valorizado os saberes e técnicas tradicionais de produção familiar 
bem como a implementação de certificações de qualidade atreladas ao local de origem dos 
produtos, visando ocupar nichos específicos de mercado numa sociedade urbana disposta a pagar 
mais por produtos originários de seus próprios países e ancorados em pressupostos de produção 
orgânica-agroecológica. Isto parte da consciência de que a valorização do produto nacional permite 
a manutenção da população agrícola no espaço rural com qualidade de vida similar ou superior a do 
espaço urbano, além de considerar os agricultores como ―guardiões da natureza‖, na medida em 
que possam utilizar práticas produtivas que conservem o solo e água. Por isso acreditamos que a 
superação da fragmentação e desigualdade existente no espaço rural brasileiro está inegavelmente 
associada à capacidade de construção de uma identidade coletiva da produção familiar, com a 
valorização dos saberes e fazeres tradicionais associada à capacitação para a produção de 
produtos agroecológicos que permitam resgatar a soberania alimentar e autonomia desses sujeitos 
sociais, que foram alijadas pela incorporação do pacote tecnológico da Revolução Verde. Pensar as 
políticas públicas a partir de uma abordagem territorial no Brasil pressupõe incorporar a dimensão 
histórico-geográfica da questão agrária nacional. Neste sentido, é fundamental considerar a 
conflitualidade inerente aos territórios e, portanto, suas disputas. A abordagem não deve prescindir 
do viés produtivista do espaço agrário, mas considerar as múltiplas dimensões e determinações dos 
sujeitos sociais que nele vivem e se (re)produzem. 
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1. Introdução 

 

Buscaremos neste trabalho realizar algumas reflexões acerca das políticas públicas e a inserção da 

dimensão territorial do desenvolvimento rural, à luz dos debates das ideias e posicionamentos 

estabelecidos por alguns autores que têm centrado suas análises ao entendimento do 

desenvolvimento territorial rural. 

O eixo das reflexões foi elaborado a partir de uma estrutura consubstanciada na tríade: 

Desenvolvimento – Território – Desenvolvimento Territorial Rural.   

Para tanto recorreremos às origens do conceito de desenvolvimento e a sua apropriação pelas 

agências multilaterais e órgãos governamentais, bem como pelos intelectuais que contribuíram para 

a sua difusão e consolidação e os críticos que refutam o conceito na atualidade e compõem a 

escola pós-desenvolvimentista.  

O resgate em torno do conceito de território na perspectiva histórica torna-se fundamental pela 

multiplicidade de definições a seu respeito no âmbito das ciências sociais. Consideramos 

fundamental compreendê-lo em suas múltiplas dimensões enquanto importante categoria de leitura 

geográfica.  

Por fim, enfocaremos o conceito de desenvolvimento territorial rural, que vem sendo amplamente 

difundido no meio acadêmico, no âmbito de diversas disciplinas das Ciências Humanas, como a 

Geografia, a Sociologia e Economia, mas, sobretudo, tem sido sistematicamente apropriado por 

órgãos governamentais para elaboração de políticas públicas de desenvolvimento rural. 

A partir desta tríade analítica esperamos iniciar nossas reflexões concernentes ao debate em torno 

do desenvolvimento rural e a sua correlação com o associativismo como tema relevante para a 

questão agrária brasileira. 

 

2. Qual desenvolvimento? 

 

Os paradigmas do desenvolvimento têm suscitado grandes divergências e a emergência de 

vertentes que envolvem o debate teórico-metodológico permeado pela questão político-ideológica. 

Premidos de sua validade científica, alguns se apropriam do conceito como importante instrumento 

de ação política. Outros o questionam e o coloca no campo do mero discurso ideológico, como 

estratégia de manipulação, a exemplo da escola de pensamento pós-desenvolvimentista. A rigor, o 



  

nosso entendimento é que independente do enfoque, a relevância de se entender o que é o 

desenvolvimento, possui legitimidade somente se tivermos clareza de para quê e para quem serve. 

Historicamente o conceito emerge atrelado a uma perspectiva linear, na medida em que ―descreve 

um processo pelo qual são liberadas as potencialidades de um objeto ou de um organismo, para 

que esse alcance sua forma natural, completa e amadurecida‖ (ESTEVA, 2000, p. 62). Suas origens 

remontam aos filósofos da Antigüidade que na busca de explicações racionais do mundo formulam 

idéias relacionadas evolução e desenvolvimento.  

Conforme Favareto (2007) em Aristóteles a preocupação com o desenvolvimento remete a 

especulação da própria natureza do mundo, 

 

[...] Em grego, natureza – physis – deriva etimologicamente do verbo phuo, que significa 
crescer, se desenvolver. Natureza é, portanto [...] ―geração de coisas que se 
desenvolvem‖, é ―a essência das coisas que têm, elas mesmas, um princípio de 
movimento‖. A ciência, em tais condições, poderia ser definida como a teoria da 
―natureza‖ das coisas e, pois, de seu desenvolvimento. [...]. (p. 40). 

 

A perspectiva linear em suas origens, e a sua difusão nas ciências naturais aproxima cada vez mais 

os seus significados com o conceito de evolução.  

Foi entre 1759 (Wolf) e o 1859 (Darwin) que o desenvolvimento evoluiu e de uma 
concepção da transformação que a considerava como um movimento na direção da 
forma apropriada para o ser passou a considerar essa transformação como um 
movimento na direção de uma forma sempre mais perfeita daquele mesmo ser. Nessa 
mesma época, cientistas começaram a usar evolução e desenvolvimento como 
sinônimos. 
 

Com a ascensão do modo industrial de produção e a consolidação do sistema econômico 

capitalista, a noção de desenvolvimento foi sendo progressivamente atrelada a um modelo único e 

linear para a evolução social de toda e qualquer sociedade. Adjetivações como progresso, evolução 

e crescimento, foram se tornando cada vez mais sinônimos do desenvolvimento passíveis de ser 

alcançadas somente pela via da ―sociedade industrial‖. Segundo Esteva (2000) esse processo de 

―hegemonia global levou a uma genealogia da história puramente ocidental, roubando dos povos 

com culturas diferentes a oportunidade de definir as formas de sua vida social‖ (p. 63, grifo nosso). 

Neste ínterim, o conceito de desenvolvimento atravessa o séc. XX adquirindo múltiplas derivações, 

sendo apropriado órgãos governamentais, agências multilaterais, organizações não-

governamentais, movimentos sociais com posicionamentos políticos conservadores e 

revolucionários. 

Os intelectuais que se apropriam do conceito de desenvolvimento no paradigma da perspectiva 

crítica tentam avançar na sua definição teórico-metodológica, associam as suas restrições 

conceituais à sua redução ao viés meramente economicista, ou seja, atrelado ao enfoque do 



  

crescimento econômico. O que se propõe nesta vertente de estudo é a defesa de um enfoque mais 

complexo e multidimensional que seja pautado, sobretudo, numa maior eqüidade social, valorização 

dos aspectos culturais e amenização dos efeitos degradantes na apropriação dos recursos naturais. 

A esse respeito, Favareto (2007) salienta a relevância das análises de Amartya Sen2, que se 

dedicou a formular teorias e análises onde a dimensão social passou a ser amplamente valorizada, 

 
Mais do que incorporar a questão social aos esquemas teóricos, o principal mérito de 
Sen é ter encontrado uma equação consistente para dois dos três dilemas fundamentais 
que envolvem desenvolvimento. Primeiro, se desenvolvimento não se reduz a 
crescimento, então quais são as suas dimensões empíricas fundamentais? Segundo, se 
são várias as dimensões, como elas se compõem ou conflitam, quais delas são um fim 
dos processos de desenvolvimento, quais são meios para atingi-lo? [...] (FAVARETO, 
2007, p. 68)  
 

Tais indagações revelam a necessidade do enfoque multidimensional do desenvolvimento. Contudo, 

a influência do pensamento econômico sobre o conceito priorizou de forma inequívoca a dimensão 

econômica a despeito de outras dimensões como o espacial, o social, o ambiental, o cultural, o 

territorial, que inegavelmente deveriam integrá-lo. 

Esse viés unidimensional que se cristalizou no conceito de desenvolvimento através do século XX, 

afetou sobremaneira os rumos dos modelos de desenvolvimento colocados em prática nas 

diferentes partes do mundo. Esse formato unidimensional, via de regra foi reproduzido pelos 

intelectuais que ocuparam (e ocupam) os quadros de instituições governamentais e das agências 

multilaterais como a FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o 

Banco Mundial, a CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina, O BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, o IICA – Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, a 

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, o PNUD – Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento e até mesmo a UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. 

Sem querer minimizar a riqueza do debate estabelecido pelo paradigma da escola pós-

desenvolvimentista, talvez o cerne da crítica ao fracasso do desenvolvimento no decorrer do século 

XX não seja a sua manipulação político-ideológica exercida pela sua apropriação e controle por 

parte do capital, e sim a necessidade de dotá-lo de uma perspectiva multidimensional. Ou seja, ao 

invés de descartar e abandonar o conceito, é fundamental revigorá-lo, transformá-lo num conceito 

relacional, um complexo híbrido tal como o conceito de território. O papel da sociedade civil 

                                                 
2 Amartya Sem se consagrou por seus estudos sobre a fome em países como Índia, China, Bangladesh. Ficou 
mundialmente conhecido por sua assessoria a órgãos das Nações Unidas, num trabalho que culminou na formulação do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e pela conquista do Prêmio Nobel de Economia em 1998. 



  

organizada é imprescindível para mudar os caminhos trilhados pelo desenvolvimento até o 

momento. 

Sob a ótica pós-desenvolvimentista, Montenegro Gómez (2006) ilustra hipoteticamente o diálogo 

entre àqueles que refutam o conceito de desenvolvimento e àqueles que o defendem. Segundo o 

autor a conversa seria aproximadamente assim:  

[...] - O desenvolvimento é uma construção moderna e ocidental fundamentada em 
articulações de poder e saber que, apesar de sua aparente racionalidade, é 
amplamente ineficiente e continua a colonização por outros meios. Portanto, o 
desenvolvimento deve ser combatido e destruído — afirmaria o pós-desenvolvimentista. 
- Então o desenvolvimento não serve? Mas o que você propõe para superá-lo? Qual a 
receita para melhorar a vida de todos aqueles que sofrem, no mundo? Você não tem. E 
não tem porque, na verdade, o desenvolvimento é mais do que tudo isso. Existe um 
desenvolvimento que se preocupa sinceramente com as condições de vida das pessoas 
e que pretende construir um mundo melhor para todos. Não se deve descartar o 
desenvolvimento, sim reformulá-lo — retrucaria o crítico do pós-desenvolvimento. 176 
 

O suposto debate de idéias apontado pelo autor supracitado entre os partidários do 

desenvolvimento e os contrários a ele, ilustra bem a complexidade posta no contexto atual. Ambos 

possuem argumentos convincentes para refutar ou e reiterar o conceito.  

No paradigma pós-desenvolvimentista, o desenvolvimento aparece muito mais como uma metáfora 

ou discurso composto por uma rede de conceitos-chave como pobreza, produção, noção de Estado, 

ou igualdade, cristalizados por um conjunto de elementos que reforçam a visão ocidental do mundo, 

conforme salienta Sachs (2000), desprezando a diversidade configurada pelo mundo oriental. 

Propomo-nos a refletir sob a ótica do paradigma do desenvolvimento na perspectiva crítica, numa 

análise multidimensional, dentro de uma totalidade complexa. A perspectiva adotada deve ser de 

um melhor treinamento e aprofundamento teórico-metodológico, para fazer frente aos modelos de 

―desenvolvimento‖ que se restringem meramente ao ―crescimento econômico‖ Nas palavras de Peet 

(2007) ―os intelectuais deveriam se tornar-se contra-especialistas, mas altamente treinados do que 

seus inimigos, e com maior comprometimento para com ideais mais nobres‖. (p. 36). 

Neste sentido, concordamos com Peet (2007) quando assinala a necessidade de repensar o projeto 

do desenvolvimento, ao invés de descartá-lo,  

 
[...] Quero reconsiderar o desenvolvimento sob a luz do conhecimento total da crítica 
pós-desenvolvimentista, na verdade usando essa crítica e ainda assim moderna. 
Democracia, emancipação, desenvolvimento, progresso são belos princípios 
corrompidos pela forma social adotada pela modernidade – quer dizer, capitalismo. O 
grande problema da democracia é que esta nunca foi alcançada – em que sociedade as 
pessoas controlam diretamente as instituições básicas (trabalho, família, vizinhança) 
nos quais passam a maior parte de suas vidas? Igualmente, o problema da 
emancipação é que esta se aplica aos privilégios de poucos ao invés de aos direitos de 
muitos. Da mesma forma, a deficiência do desenvolvimento repousa seus objetivos 
limitados (uma abundância de coisas) e na timidez de seus meios (copiar o Ocidente). 
(PEET, 2006, p. 34-5). 



  

 

As reflexões do autor nos instigam a pensar o desenvolvimento para além dos horizontes 

percorridos até o presente e nos remete a necessidade de apreender outras dimensões da 

sociedade como a participação a partir de um amadurecimento em torno da democracia. 

Historicamente, o controle democrático da sociedade sobre o aparelho estatal - capturado pelo 

capital –praticamente inexistiu. A emancipação social da sociedade civil poderá advir da maturidade 

democrática ampliada para além dos limites do processo eleitoral.  

A reinvenção do desenvolvimento na perspectiva crítica depende essencialmente da sua apreensão 

enquanto totalidade configurada por múltiplas dimensões relacionais. E para enriquecer este 

debate, o conceito de território inegavelmente deve ser contemplado. 

 
 

3. Entrando no território do território 

 

Para entrar no debate acerca do território, adotamos o título do capítulo de um livro3 de David 

Delaney, no qual o autor para compreender os eventos contemporâneos atrelados às investidas 

estadunidenses sobre o Oriente Médio e os conflitos internos decorrentes, estabelece diversas 

conexões acerca do conceito de território na perspectiva multiescalar (local, nacional e 

internacional) e multidimensional (econômica, política, cultural). 

Sabemos que o debate em torno da questão do território remonta ao séc. XIX à época da 

sistematização das ciências e tem suscitado reflexões não somente na Geografia como em outros 

campos das Ciências Sociais e tendo sido gestado no âmbito das Ciências Naturais. Centraremos 

nossa análise ao período compreendido entre o final da 2ª Guerra Mundial e a virada de século, que 

Santos (1994) caracterizou como fase de gestação e consolidação do meio técnico-científico-

informacional. 

A reestruturação da economia mundial no período citado, e, sobretudo, na fase posterior a guerra 

fria – processo conhecido como Globalização, Mundialização ou Internacionalização do Capital4 -, 

teve desdobramentos diferenciados nas diversas partes do globo. Para entender esse processo, 

ciências como a Sociologia e a Economia, despertaram interesses para conceitos até então de uso 

particular da Geografia, como o espaço e o território.  

O despertar em torno do conceito de território nesta virada de século está diretamente vinculado ao 

processo de globalização, como expressão imediata do avanço do neoliberalismo econômico 

ancorado no processo de internacionalização do capital e a conseqüente debilidade da instituição 

                                                 
3 DELANEY, David. Territory: a short introduction. Pondicherry, Blackwell, 2005. 
4 Para uma definição apropriada destes conceitos, ver Sposito (1999). 



  

―Estado-Nação‖. Tal processo está acarretando profundas alterações na estrutura organizacional da 

sociedade e na relação desta com a natureza. Para alguns, estaríamos diante de um processo de 

―desterritorialização‖ a partir da compressão5 espaço-tempo como lembra Haesbaert (2006) em sua 

crítica a àqueles que defendem o ―fim dos territórios‖.  

No Brasil, alguns geógrafos têm centrado seus esforços ao aprimoramento teórico-metodológico em 

torno do conceito e suas derivações como a territorialização, a desterritorialização, a territorialidade, 

a multiterritorialidade, visando aprofundar a compreensão da dinâmica espacial dos processos 

sociais, a exemplo das reflexões estabelecidas por Haesbaert (2006), Fernandes (2005), Saquet 

(2006).  

Ao pensar os reflexos da globalização no território, estamos pensando na perspectiva dos impactos 

do modelo neoliberal e para tanto, acreditamos que seja fundamental compreender a complexidade 

da materialidade do território em suas múltiplas dimensões que conforme salienta Haesbaert (2006, 

p. 37), deve[ria] incluir a interação sociedade e natureza. 

Neste sentido, a contribuição de Saquet (2003), ao incorporar elementos da economia, política e 

cultura (EPC) torna-se salutar, sobretudo no que tange a indissociabilidade desta tríade para a 

(des)construção6 do território na relação espaço-tempo.  

Embora a tríade EPC (Economia-Política-Cultura) seja um relevante recurso quando utilizada como 

um complexo híbrido configuram de forma unidimensional as diferentes perspectivas de análise 

sintetizadas em três vertentes por Haesbaert (2006):  

 

[...] - política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política [...] o 
território é visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um 
determinado poder, na maioria das vezes [...] relacionado ao poder político do Estado. 
cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e 
mais subjetiva, em que o território é visto [...] como o produto da 
apropriação/valorização de um grupo em relação ao seu espaço vivido. econômica 
(muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das 
relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate 
entre classes sociais e na relação capital-trabalho [...] (p. 40, grifo nosso). 
 
 

Numa perspectiva crítica a estas abordagens unidimensionais, Haesbaert (2006) enfatiza a 

necessidade de uma visão integrada e integradora do território a partir da ―[...] da concepção do 

                                                 
5 Nossa compreensão acerca desta compressão espaço-tempo está pautada na proposta de Milton Santos (2002), onde 
é negada a supressão do espaço pelo tempo. Embora os avanços tecnológicos tenham aumentado substancialmente a 
velocidade dos fluxos de pessoas, coisas e informações, ―não se trata da supressão do espaço: o que se dá é um novo 
comando da distância‖. (p. 202). Ou seja, o que temos não é a supressão do espaço, mas sim a aceleração do tempo, 
para utilizarmos o conceito de David Harvey (1992). 
6 Quando colocamos o prefixo ―des‖ entre parênteses estamos nos referindo ao caráter dinâmico inerente ao conceito 
de território.  



  

espaço como um híbrido [...] entre sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e entre 

materialidade e ―idealidade‖, numa complexa interação tempo-espaço [...]‖ (p.79). Neste sentido, fica 

evidente a necessidade de compreender o território como uma totalidade7 que não se completa 

simplesmente pela soma das partes, mas sim como uma totalidade complexa e indissociável, 

dotado de uma mobilidade correlacionada aos fixos e fluxos inerentes a dinâmica espacial, como 

salientado por Santos (1988). 

Deste modo, concordamos com Haesbaert (2006, p. 79) quando conceitua o território: 

Tendo como pano de fundo esta noção ―híbrida‖ de espaço geográfico, o território pode 
ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais 
material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de 
ordem mais estritamente cultural. 

 

A essa definição é importante adicionar a dimensão natural dos territórios, que a nosso ver é 

inerente à construção do território como desdobramento da complexidade das relações sociedade-

natureza. 

Embora haja uma diversidade de definições de território, via de regra, dentre as que possuem maior 

ressonância e proximidade estão as proposições teóricas que enfatizam as relações de poder, 

vislumbrando no território algo que poderíamos designar como ―campo‖ de disputas.  

No tocante a esta dimensão, Raffestin (1993), consiste num dos principais referenciais para 

compreender o papel exercido pelo poder na construção do território, sem, contudo, desprezar a 

relevância das outras dimensões inerentes ao que designou de sistema territorial, numa perspectiva 

relacional e indissolúvel. Para tanto, o autor busca definição nas proposições de Foucault (1979) 

sobre o poder: 

 

i) o poder não se adquire; é exercido a partir de inumeráveis pontos; ii) as relações de 
poder não estão em posição de exterioridade no que diz respeito a outros tipos de 
relações (econômicas, sociais etc.), mas são imanentes a elas; iii) o poder vem de 
baixo; não há uma oposição binária e global entre dominador e dominados; iv) as 
relações de poder são, concomitantemente, intencionais e não subjetivas; e, v) onde há 
poder há resistência e, no entanto, ou por isso mesmo, esta jamais está em posição de 
exterioridade em relação ao poder. (RAFFESTIN, 1993, p. 53). 

 

A nosso ver um dos principais méritos das proposições Foucault, salientadas por Raffestin (1993), 

reside na ênfase ao caráter relacional do poder, uma vez que as relações de poder são entendidas 

como componente inerente à sociedade, que mesmo estruturada em classes - como no sistema 

                                                 
7 O conceito de totalidade é empregado neste ensaio nos termos propostos por Santos (2002, p. 115): ―A noção de 
totalidade é uma das mais fecundas que a filosofia clássica nos legou, constituindo um elemento fundamental para o 
conhecimento da realidade. Segundo essa idéia, todas as coisas presentes no Universo formam uma unidade. Cada 
coisa nada mais é que parte da unidade, do todo, mas a totalidade não é uma simples soma das partes. As partes que 
formam a Totalidade não bastam para explicá-la. Ao contrário, é a Totalidade que explica as partes”. (Grifo nosso). 



  

capitalista -, é emanado de todas as partes e sujeitos sociais, independentemente do nível de renda 

e/ou classe social. Neste sentido, pensar o poder no território, requer também pensar o território 

enquanto totalidade relacional, ou seja, composto por múltiplas dimensões articulados entre si. 

O território e o poder, a sociedade e a natureza, o tempo e o espaço, não passam de abstrações 

teóricas, se analisados separadamente, ou seja, são como pares dialéticos articulados como 

totalidade. Assim, concordamos com Eduardo (2006) quando afirma que,  

 
O poder, já que presente em todas as fissuras do corpo social, em todo sistema de 
relações e de representações (objetivas e subjetivas) da realidade, torna-se um elemento 
indissolúvel do território, concomitantemente, um a priori e um a posteriori de todo sistema 
territorial. (p. 188). 

 
Tal compreensão vai ao encontro das idéias de Saquet (2006) que procura entender o território 

como concretização do processo de territorialização. Conforme o autor,  

 
o homem, vivendo em sociedade, territorializa-se através de suas atividades cotidianas, 
seja no campo seja na cidade. Ele constitui um lugar de vida. Este processo é 
condicionado e gera as territorialidades, que são todas as relações diárias que 
efetivamos, (i) materiais, no trabalho, na família, na Igreja, nas lojas, nos bancos, na 
escola etc. Estas relações, as territorialidades, é que constituem o território de vida de 
cada pessoa ou grupo social num determinado espaço geográfico. (p. 62). 
 

Isto quer dizer que no seu processo de desenvolvimento e conseqüentemente na sua relação com a 

natureza, a sociedade está submetida a aspectos objetivos e subjetivos, materiais e imateriais. 

Cada sujeito social, na sua relação com o outro, na mesma medida que exerce uma influência 

também é influenciado, e fundamentado nesta correlação se formam grupos sociais que se 

territorializam a partir de espaços geográficos e constroem seus territórios. Para Haesbaert (2006, p. 

97), 

 
Territorializar-se [...] significa criar mediações espaciais que nos proporcionem efetivo 
―poder‖ sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais, poder este que é sempre 
multiescalar e multidimensional, material e imaterial, de ―dominação‖ e ―apropriação‖ ao 
mesmo tempo. 
 

É pensando nesta perspectiva que propomos compreender o processo de desenvolvimento rural, a 

partir das múltiplas mediações existentes entre os diferentes sujeitos sociais que se que 

reproduzem direta e indiretamente neste espaço, construindo territórios a partir de estratégias que 

valorizam cada uma das dimensões da vida cotidiana, de acordo com as necessidades objetivas e 

subjetivas para a possibilidade de reprodução social dos sujeitos de forma individual ou coletiva. 

Torna-se relevante analisarmos os elementos que levaram a emergência do conceito de 

desenvolvimento territorial rural, em sua acepção acadêmica e os seus desdobramentos na 

elaboração e implementação de políticas públicas. Diante disto, identificar se realmente existe uma 



  

abordagem territorial do desenvolvimento do ponto de vista teórico-prático ou se adoção do conceito 

fica meramente restrito ao plano do discurso político. Se assim o for, quais são os percursos para 

efetuar uma ―transposição‖ do discurso à prática, deixando de existir como ―letras mortas‖ e se 

tornar uma realidade.  

 
 
4. Uma abordagem territorial do desenvolvimento rural? 

 

Compreender o processo de desenvolvimento desigual do capital no espaço tem sido o grande 

desafio para as ciências sociais no final do século XX e início do século XXI.  

Visando compreender a complexidade colocada por este período Smith (1988) centrou os seus 

esforços com êxito ao demonstrar que as desigualdades geográficas são inerentes a estruturação 

do sistema econômico, numa relação de causa e efeito, como produto e premissa, ou seja, o 

―desenvolvimento desigual é a desigualdade social estampada na paisagem geográfica e é 

simultaneamente a exploração daquela desigualdade geográfica para certos fins sociais 

determinados‖. (p. 221). 

A crescente preocupação com a dimensão espacial dos processos sociais, tem alterado a 

compreensão de conceitos como espaço e território, na medida em que são incorporados por outras 

ciências como a Sociologia e as Ciências Econômicas, que têm lhes atribuído outras conceituações 

e aplicações, que muitas vezes negam os significados conferidos pela Geografia, sem efetivamente 

se contradizerem.  

Schneider e Tartaruga (2005) salientam a necessidade de se enfocar o desenvolvimento com 

ênfase nas dimensões econômica e social, o que limita de certo modo a análise processual por 

desprezar outras dimensões como cultura e natureza.  

Gil (2007), visando entender o processo de desenvolvimento na perspectiva escalar regional, 

ressalta que a Geografia ocupa um lugar exponencial na compreensão do desenvolvimento e 

propõe ―o estudo do desenvolvimento regional sob o enfoque geográfico, considerando a dimensão 

territorial como categoria de análise, configurando o chamado desenvolvimento territorial.‖ (2007, p. 

5). Visando elaborar uma definição coerente acerca do desenvolvimento territorial, a autora, 

apresenta uma conceituação do desenvolvimento atribuindo-lhe uma conotação de 

multidimensionalidade.  

Contudo Schneider e Tartaruga (2005) salientam adequadamente que há uma determinada 

contraposição entre o conceito de território na Geografia e o conteúdo que ele assume ao ser 

correlacionado ao desenvolvimento.  



  

Outrossim, na perspectiva geográfica o território é atrelado à projeção espacial do poder, ao passo 

que na abordagem territorial do desenvolvimento rural, é tratado numa perspectiva instrumental que 

se distancia substancialmente do viés teórico pela incorporação de uma postura pragmática e 

instrumental inerente ao enrijecimento da estrutura política e institucional, associado à perda 

crescente do poder de regulação do Estado. 

No Brasil este processo pode ser compreendido com a crise financeira e fiscal que afetou o país no 

decorrer da década de 1980 e foi intensificado com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que em seu artigo 18, impulsionou o processo de descentralização político-administrativa.  

Neste ínterim, na medida em que o Estado abdica de sua capacidade de regular e interferir na 

economia (em setores como a educação, saúde, agricultura) ocorre um processo de valorização da 

participação da sociedade civil, sobretudo por meio de ONGs e associações constituídas por 

sujeitos sociais8 representantes de diferentes estratos da sociedade que passariam atuar de forma 

ativa na escala local.  

Sob influência do pensamento da escola pós-desenvolvimentista Montenegro Gómez (2006), ao 

analisar a questão da descentralização atrelada ao desenvolvimento local, se apóia em Mattos 

(1990), para tecer uma crítica contundente a este processo que na verdade estaria atrelado a um 

forte processo de controle social do capital, elaborado a partir de modelos gestados na realidade 

européia e apresentados como forma de minimizar os índices de pobreza na América Latina, 

 
As reformas relacionadas à descentralização dificilmente conseguirão o aumento da 
democratização, da participação, da justiça social e o desenvolvimento local, já que se 
orientam a satisfazer necessidades colocadas pela reestruturação capitalista de 
orientação neoliberal, que busca a limitação das funções do Estado como forma 
crescimento econômico. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006, p. 78) 
 

Sob esta perspectiva, seria uma ingenuidade acreditar que uma reestruturação da escala de poder 

administrativo, a partir da promoção da descentralização e chamada da participação da sociedade 

civil, criaria condições de promover mudanças estruturais no tocante a quaisquer dimensões do 

desenvolvimento. 

Contudo, acreditamos que a organização da sociedade civil, pode encontrar na escala local e/ou 

regional, espaços privilegiados para atuação ativa, pois o que estaria colocado seria uma mudança 

escalar das ações de poder político. O enfraquecimento do Estado e a multiplicação dos 

movimentos sociais em diferentes escalas e com novas estratégias de ação seria um exemplo deste 

processo, conforme salienta Gohn (2000), 

                                                 
8 Neste ensaio, a concepção de sujeito está pautada em Bourdieu (1997) que considera como tal indivíduos 
―conscientes e conhecedores, obedecendo a razões e agindo com pleno conhecimento de causa‖ (BOURDIEU, 1997, p. 
42).  



  

 
[...] O capitalismo hoje não se move mais pelo modelo fordiano, de previsibilidade das 
ações. Ele necessita de atores competentes e criativos, inovadores. As forças 
produtivas, com o domínio da informática e da robótica, não podem mais se atrelar a 
formas ou modelos burocratizados. Por isso o Estado bem perdendo sua eficácia e 
eficiência. E os movimentos sociais são o espaço, por excelência, da inovação, da 
criatividade. (p. 323, grifo nosso). 

 

As ações dos atores sociais na escala local, conforme ressaltado por Gil (2007), desperta para a 

difusão de expressões como ―desenvolvimento local‖, ―desenvolvimento regional‖, ―desenvolvimento 

nacional‖, ou ―desenvolvimento internacional‖, ressaltando que são processos que referem as 

escalas de análise que se pode ter do desenvolvimento, ou seja, como dimensões do 

desenvolvimento territorial que: 

 
[...] é compreendido como um modelo político concebido para promover o 
desenvolvimento de um determinado lugar, região ou país. Ele contempla a totalidade, 
sendo, portanto, multidimensional. Sua operacionalização enfatiza todas as dimensões da 
organização social: saúde, educação, ambiente, segurança, agricultura familiar, 
agronegócio, cidade, campo etc. Esse modelo político, imbuído de visão ideológica que 
considera a eqüidade e o protagonismo como oposição à simples idéia de competitividade 
para a inserção do local na economia globalizada, deve embasar e respaldar as políticas 
públicas municipais e permear os programas estaduais e nacionais, que visam o 
desenvolvimento regional. (GIL, 2007, p. 10). 

  

Como já mencionado, é importante reiterar a perspectiva multidimensional dos conceitos de 

desenvolvimento e território. Esta multidimensionalidade é composta por processos materiais e 

imateriais.  

Do ponto de vista imaterial a conflitualidade deve ser considerada como uma dimensão intrínseca 

ao desenvolvimento territorial. Grande parte dos projetos de desenvolvimento territorial rural 

fracassam por desprezar a conflitualidade existente no jogo de interesses dos atores sociais 

envolvidos, que via de regra, integram e representam diferentes estratos da sociedade.  

Fernandes (2006) apresenta uma crítica às visões de desenvolvimento territorial rural que não têm o 

conflito como processo inerente. ―Esses conceitos são insuficientes e os projetos realizados 

fracassam exatamente porque ignoram um dos principais movimentos do desenvolvimento – os 

conflitos sociais‖. (FERNANDES, 2006, p. 2-3). 

Analisando a implementação das políticas públicas para o desenvolvimento rural colocadas em 

prática pelo governo estadual paulista por meio do Programa Estadual de Microbacias, Hespanhol 

(2005) salienta a relevância da perspectiva territorial que ultrapasse a visão setorial do 

desenvolvimento:  

 



  

[...] devem ser concebidas no intuito de reconhecerem plenamente a cidadania da 
população residente no campo, visando a garantir o acesso aos serviços públicos 
básicos, tais como educação, saúde, habitação, transporte, saneamento, lazer, 
telefonia, etc. A população rural precisa, tanto quanto a população urbana, de tais 
serviços, a despeito do seu menor adensamento, dado a maior dispersão espacial. 
(HESPANHOL, 2005, p. 17). 

 

A abordagem territorial aparece como um enfoque que permite compreender o papel do contexto e 

do espaço social nas escalas local e regional como fator de desenvolvimento rural.  

Schneider e Tartaruga (2005) apontam que o enfoque territorial tem pautado propostas de 

intervenção estatal, citando como exemplos: i) o programa LEADER (Ligações Entre Ações do 

Desenvolvimento da Economia Rural na União Européia); ii) o programa de empoderamento 

comunitário nos Estados Unidos; iii) as mesas de concertação e os sistemas locais de produção 

agrícola no Peru; iv) a produção agroecológica de frutas no Chile; e, v) no Brasil, o Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). ―Estes exemplos indicam uma clara preocupação instrumental e 

normativa, pois o território [...] passa a ser entendido como uma unidade de observação, atuação e 

gestão do planejamento estatal‖. (SCHNEIDER e TARTARUGA, 2005, p. 2). 

No Brasil, o debate acadêmico em torno da dimensão territorial do desenvolvimento rural emerge na 

década de 1990, inicialmente sob o paradigma do desenvolvimento local, instaurado no decorrer do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Neste período, do ponto de vista do discurso 

governamental esteve presente a ―preocupação com o território, com a agricultura familiar, com a 

melhoria do nível de vida rural, com o caráter sustentável do desenvolvimento, com a estimulação à 

participação da sociedade civil, o combate à pobreza ou a distribuição da terra‖ (THOMAZ JÚNIOR 

e MONTENEGRO GÓMEZ, 2005, p. 62). 

No governo Luiz Inácio Lula da Silva (iniciado em 2003), o debate é intensificado com a criação da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), que tem enfatizado a necessidade do enfoque 

territorial, a partir do entendimento de que o rural está adquirindo um caráter cada vez mais 

multidimensional (pluriativo) e menos setorial (essencialmente agrícola).  

Analisando os projetos de desenvolvimento rural dos governos de Fernando Henrique e Lula, 

Thomaz Júnior e Montenegro Gómez (2005), salientam que ambos estiveram pautados nas 

imposições do informe do Banco Mundial de 1994 sobre algumas linhas de financiamento para 

agricultura que mantinha junto ao governo brasileiro. Os três principais elementos desse informe 

foram ―[...] priorizar o pequeno e médio produtor, aliviar a pobreza existente no meio rural e 

fortalecer o papel regulador dos mecanismos de mercado sobre a atuação do Estado‖. (THOMAZ 

JÚNIOR e MONTENEGRO GÓMEZ, 2005, p. 64). 



  

Ao se analisar o desenvolvimento rural a partir da perspectiva territorial, contemplando a sua 

multidimensionalidade, é possível averiguar o papel de destaque que a participação dos atores 

sociais exerce na escala de análise local ou regional.  

Neste âmbito, pensar o desenvolvimento territorial rural, pressupõe contemplar a 

multidimensionalidade das ações dos atores sociais envolvidos na disputa por políticas públicas, na 

capacidade de influenciar a formulação de projetos de desenvolvimento e na ocupação de lugares 

de destaque nas instituições públicas que destinam os recursos financeiros.  

Analisar a(s) dimensão(ões) territorial (ais) do desenvolvimento rural implica em compreender como 

a comunidade local, composta por sujeitos sociais, ―se organiza em termos políticos e societários, e 

de como constrói as instituições democráticas, que impulsionam estratégias de alcance das 

finalidades em forma de projeto comum‖, conforme salienta Pires (2006, p. 63) 

Assim, o desenvolvimento territorial não pode ser entendido numa perspectiva linear, consensual e 

integradora, que pautou os últimos governos federais. Nele estão presentes os processos de 

desintegração ou de desterritorialização, conforme enfatiza Fernandes (2006): 

 
O desenvolvimento territorial rural - DTR acontece por meio de um processo geográfico 
denominado TDR – territorialização – desterritorialização – reterritorialização 
caracterizando uma multiterritorialidade, onde se observa os processos integralizadores 
que também são excluidores e ressocializadores. É esse movimento contraditório e 
paradoxal que promove o desenvolvimento, em que o mercado, o estado e a sociedade 
conflitam e se reúnem para superar os problemas, criando outros e ainda prolongando 
outros. (FERNANDES, 2006, p. 43). 

 
Neste sentido as múltiplas dimensões que configuram o desenvolvimento e o território permeiam as 

ligações entre os processos sociais nas diferentes em suas diferentes escalas. Assim,  

 

[...] O processo de desenvolvimento territorial é dinamizado por expectativas de agentes 
locais/regionais, nas quais o território seria o agente/ator principal do desenvolvimento, 
e as políticas públicas, as instituições, as organizações e as governanças seriam os 
recursos específicos, a um só tempo disponível e a serem criados (inventados e/ou 
inovados) no local ou região, ou nos mais diversos elos da rede mundial.  (PIRES, 2006, 
p. 75). 
 
 

Na realidade imposta pela questão agrária brasileira, compreender a(s) dimensão(ões) territorial(ais) 

do desenvolvimento rural, requer identificar os sujeitos sociais que o configuram sobretudo no 

campo político. A análise não pode se restringir a uma fragmentação do espaço rural enquanto 

―territórios de governança‖ ou ―territórios de classes sociais‖.  

Se tomarmos, como exemplo de territórios políticos de governança, as ações da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), constatamos que se configura num órgão que tem de lidar com 



  

projetos de desenvolvimento territorial distintos, envolvendo interesses contraditórios de atores 

sociais representantes de diferentes estratos sociais como: i) os diversos movimentos sociais de 

luta pela terra, incluindo o MST e os sindicatos de trabalhadores rurais; ii) a UDR (União 

Democrática Ruralista); iii) vereadores, prefeitos e deputados estaduais e federais com distintas 

visões político-partidárias-ideológicas; iv) ONGs que têm se constituído para catalisar recursos 

públicos e/ou elaborar  propostas de desenvolvimento vinculadas as questões socioeconômicas e 

ambientais; v) associações de municípios que têm buscado na organização política, a arrecadação 

de recursos provenientes dos governos estadual e federal, entre outras formas de participação da 

sociedade civil em geral.  

Embora no plano imaterial e subjetivo do território rural, existam diferenças substanciais enquanto 

espaços políticos de governança e espaços políticos das classes sociais; na prática - no plano 

material e objetivo - são territórios que se coadunam e estão permeados pela conflitualidade. São 

conflitos que envolvem desde a luta pela terra e pela reforma agrária, até a ―luta na terra‖ por meio 

de pressões por políticas públicas e condições adequadas de sobrevivência e reprodução social no 

campo. São interesses que se convergem e se divergem na medida em que são implantados os 

projetos desenvolvimento territorial. 

Um dos principais problemas que ainda permeia o debate em torno do desenvolvimento rural, reside 

na incorporação do conceito territorial meramente no plano teórico, ou seja, embora o discurso dos 

órgãos governamentais e de entidades de apoio aos agricultores e movimentos sociais se respalde 

em conceitos como desenvolvimento e território e a conciliação de ambos, na prática o viés setorial 

continua influenciando e definindo o rumo das políticas públicas e as intervenções em curso. 

Neste sentido, concordamos com Pires (2006), quando propõe compreender o desenvolvimento 

territorial como um ―método de ação normativa para os atores e as comunidades em resposta ao 

desenvolvimento unilateral ‗por cima‘, que valoriza a intimidade das relações ‗por baixo‘.‖ (p. 79).  

Portanto, entendemos o desenvolvimento territorial rural como estratégia adequada de pensar de 

políticas públicas na escala local, por acreditar na capacidade articuladora e de controle social ―por 

baixo‖, ou seja, pelos reais interessados em um desenvolvimento que valorize dimensões fundantes 

como o espacial, o social, o territorial, o ambiental e o cultural. 

 

5. Considerações finais 

 

Ao estabelecermos um eixo de reflexão em torno do desenvolvimento rural, salientamos que este é 

um aspecto fundamental do debate da questão agrária brasileira.  



  

A proposta analítica foi centrada na tríade Desenvolvimento – Território – Desenvolvimento 

Territorial, que na realidade são separáveis apenas no plano abstrato, pois conforme pôde ser 

observado no decorrer deste trabalho, são componentes indissociáveis de uma totalidade complexa 

que permeia a realidade das relações sociedade e natureza. 

Sabemos que a complexidade do tema proposto extrapola os limites de um texto, sendo muito mais 

um exercício teórico-metodológico para dar início a uma longa caminhada em torno do debate sobre 

o desenvolvimento rural. 

Diante disto, o ponto crucial das nossas reflexões gira em torno da dimensão territorial do 

desenvolvimento rural. Temos consciência das armadilhas criadas pelo viés pragmático no qual o 

conceito se fundamenta, sobretudo pela forma que vem sendo apropriado pelas instituições 

governamentais.  

Atualmente as políticas de desenvolvimento rural europeias têm associado o territorial ao setorial na 

medida em que tem valorizado os saberes-fazeres tradicionais de produção familiar bem como a 

implementação de certificações de qualidade atreladas ao local de origem dos produtos, visando 

ocupar nichos específicos de mercado numa sociedade urbana disposta a pagar mais por produtos 

originários de seus próprios países. 

Isto parte da consciência de que a valorização do produto nacional permite a manutenção da 

população agrícola no espaço rural com qualidade de vida similar ou superior a do espaço urbano. 

Por isso acreditamos que a superação da fragmentação existente no espaço rural brasileiro está 

inegavelmente associada à capacidade de construção de formas alternativas de produção no 

campo. A mudança paradigmática de produção no campo, a partir da incorporação de práticas 

agroecológicas deve se constituir numa centralidade para a elaboração de políticas públicas de 

desenvolvimento rural.  

A tão almejada muldimensionalidade da abordagem territorial do desenvolvimento vai ao encontro 

da transição agroecológica, na medida em que os pressupostos agroecológicos estão ancorados 

nas múltiplas dimensões que estão circunscritas a relação entre a natureza e a sociedade. 
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