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Resumo: Desde meados dos anos 1990, e sobretudo a partir dos anos 2000, a preocupação com a 

territorialização das políticas públicas no Brasil tem sido crescente. Concomitante a um grande esforço 

para a inserção de espaços selecionados do território nacional nos mercados competitivos 

internacionais, empreendeu-se políticas de valorização e desenvolvimento de espaços rurais com 

elevados índices de pobreza mediante políticas integradoras menos setoriais. Porém, ao mesmo tempo 

em que a modernização do campo avança e novos usos do território se destacam em determinadas 

porções do território nacional, conformando novas regiões competitivas, inúmeros espaços rurais ainda 

carecem de investimentos essenciais, plasmando uma tensão no território brasileiro decorrente de 

lógicas diferentes de desenvolvimento e de regulação territorial: de um lado o avanço da lógica das 

regiões competitivas e de outro dos territórios e regiões entendidos pelo Estado como rurais. Como 

variáveis fundamentais no processo há a pretensa necessidade da competitividade territorial, que 

muitas vezes carrega determinações alheias as práticas sociais dos lugares, e a questão do 

financiamento público do desenvolvimento rural, cuja relação com as demandas da gestão democrática 

dos territórios rurais/da cidadania parecem ainda demonstrar algumas incongruências. 

Palavras chave: territórios rurais; competitividade territorial, desenvolvimento rural; regiões 

competitivas; territorialização de políticas públicas. 

Introdução 

Em anos recentes, sobretudo a partir de meados dos anos 1990, novos contextos ligados ao 

processo de globalização têm tido um papel determinante para a formulação de propostas de 

intervenção do Estado brasileiro com vistas a combater a pobreza de pequenos produtores rurais. 

Destaca-se que no Brasil ganham evidência: novas concepções de desenvolvimento, com destaque 

para o desenvolvimento territorial rural, amplamente difundido por diversas instituições multilaterais e 

governamentais; ações questionadoras das práticas neoliberais e; políticas voltadas para o local 

amplamente baseadas na descentralização da gestão de políticas públicas. 
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 De tal modo, concomitante a um grande esforço do Estado para a inserção de espaços 

selecionados do território nacional nos mercados competitivos internacionais, empreendeu-se políticas 

de valorização e desenvolvimento de espaços rurais com elevados índices de pobreza mediante 

políticas integradoras menos setoriais. Merece atenção o Programa de Desenvolvimento Sustentável 

dos Territórios Rurais (PRONAT) e o posterior Programa Territórios da Cidadania. Apresentado como 

um marco histórico para o planejamento territorial do Estado brasileiro, o PRONAT baseia-se na 

identificação de 164 territórios os quais, a partir dos pressupostos teóricos adotados, podem ser 

entendidos como uma integração e combinação de dois tipos de regiões – tradicionais e de 

planejamento – que fundamentam uma nova concepção para políticas públicas, haja vista que a visão 

setorial predominante nas políticas governamentais: a) não tem garantido uma alocação eficiente dos 

recursos; b) tem enfrentado muitos obstáculos para ampliar a competitividade de espaços dinâmicos; c) 

vem alcançando resultados ainda insuficientes na superação de problemas estruturais do território 

brasileiro e; d) tem resultado em poucos avanços no desenvolvimento de espaços com elevados 

índices de pobreza. 

 

No país, em anos recentes, a modernização do campo avança com rapidez e novos usos do 

território se destacam em determinadas porções do território nacional, conformando novas regiões 

competitivas – cujas determinações produtivas seguem padrões internacionais de competitividade 

(CASTILLO & FREDERICO, 2010). Ao mesmo tempo, inúmeros espaços “rurais” ainda carecem de 

investimentos essenciais. Estabelece-se, assim, uma tensão no território brasileiro decorrente de 

lógicas diferentes de desenvolvimento e de regulação territorial: de um lado o avanço da lógica das 

regiões competitivas e, de outro, a crescente valorização dos territórios e regiões entendidos pelo 

Estado como rurais. Como variáveis fundamentais no processo há a pretensa necessidade da 

competitividade territorial, que muitas vezes carrega determinações alheias as práticas sociais dos 

lugares, e a questão do financiamento público do desenvolvimento rural, cuja relação com as 

demandas da gestão democrática dos territórios rurais/da cidadania parecem ainda demonstrar 

algumas incongruências.  

 

Dada a importância do agronegócio nas regiões competitivas para a economia nacional e o 

conjunto de ações públicas nos territórios rurais, acreditamos que incertezas conceituais quanto ao que 

é urbano e rural e o histórico problema da regulação fundiária tornam a tarefa de estabelecer um marco 

jurídico-normativo para o desenvolvimento territorial rural uma necessidade das mais urgentes. 
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O Desenvolvimento Territorial Rural e a conformação de “regiões rurais” no Brasil 

 Desde o início do século, vem ganhando força no Brasil e na América Latina uma nova 

concepção de desenvolvimento rural, fruto de esforços de pesquisadores latino-americanos e também 

influenciada em grande medida por experiências europeias e estudos de instituições multilaterais como 

Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), entre outros (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006). 

  

Segundo Kay (2009), essa nova concepção de desenvolvimento rural decorre do esforço de 

pesquisadores em buscar novos conceitos que tornassem mais claras as mudanças pelas quais a 

América Latina estava vivenciando nos anos 1990. Foi a mudança de estratégia de desenvolvimento 

dos Estados, antes baseada na industrialização via substituição de importações e agora dirigida pelas 

determinações da doutrina neoliberal, que impulsionou a adoção do enfoque da “nova ruralidade” do 

desenvolvimento rural. 

 

De fato, o aprofundamento do processo de globalização neoliberal promoveu significativas 

mudanças qualitativas nos territórios e nas regiões dos países latino-americanos. Promoveram-se, no 

caso brasileiro, esforços para dotar partes selecionadas do território nacional de maior fluidez visando 

os mercados internacionais, houve a privatização de inúmeras empresas nacionais, ampliou-se o uso 

corporativo do território – adotando ainda o discurso da necessidade de maior competitividade das 

empresas no país devido ao seu papel na nova divisão territorial do trabalho – entre outras mudanças 

no conteúdo dos lugares. Merece destaque neste contexto a difusão de um novo modelo de produção 

agropecuária, que impulsionou especializações produtivas no campo e a reestruturação produtiva da 

agropecuária (ELIAS, 2007). 

 

Uma vez que tais processos também ocorreram em maior ou menor grau em muitos países da 

América Latina, os espaços rurais se submetem a novas variáveis de mudança. Aqueles que passam a 

defender uma nova ruralidade ressaltam a crescente diversificação das atividades rurais e a 

importância dos empregos e ingressos não agrícolas nas estratégias de sustento dos camponeses e 

trabalhadores agrícolas (KAY, 2009; GRAZIANO, 1999; VEIGA et al. 2001; PÉREZ & CABALLERO, 

2003).  Uma vez que o rural precisa ser compreendido sob novas realidades e, portanto, novas 

concepções teóricas, o desenvolvimento rural precisa ser redefinido, tomando como principais 
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pressupostos: 1) rejeitar a identificação do rural como agrícola e 2) o entendimento de que ações 

voltadas para o rural devem superar a visão setorial tradicional através da abordagem territorial, que 

corresponderia a uma visão integrada das diferentes temporalidades dos agentes que vivem e agem 

em um determinado espaço.  

 

De tal modo, Kay (2009: p.613) destaca que os preponentes da nova ruralidade passaram a 

considerar o desenvolvimento rural “em termos de uma variedade de metas normativas tais como 

buscar reduzir a pobreza; a sustentabilidade ambiental; a equidade de gênero; a reavaliação do campo, 

sua cultura e sua gente; facilitar a descentralização e a participação social; superar a divisão rural-

urbana e; garantir a viabilidade da agricultura campesina”. 

 

E foram Schejtman & Berdegué (2004) quem apresentaram uma das primeiras propostas de 

Desenvolvimento Territorial Rural (DTR) com grande reconhecimento. Para os autores (2004, p. 30), o 

DTR de ser entendido como “um processo de transformação produtiva e institucional de um espaço 

rural determinado, cuja finalidade é reduzir a pobreza rural”. Em sua proposta, os autores apontam o 

que entendem por transformação produtiva: “a transformação produtiva tem o propósito de articular 

competitiva e sustentavelmente a economia do território com mercados dinâmicos, o que supõe 

mudanças nos padrões de emprego e produção de um espaço rural determinado (idem). E, também, 

por desenvolvimento institucional: “o desenvolvimento institucional tem como objetivo estimular a 

parceria entre os atores locais e entre eles e os agentes externos relevantes, assim como modificar as 

regras formais e informais que reproduzem a exclusão dos pobres nos processos e nas vantagens da 

transformação produtiva (ibidem). Decorre que dessas definições pode-se visualizar o imperativo da 

competitividade territorial e o problema da nova gestão (baseada em uma maior descentralização das 

decisões políticas) sem uma efetiva reconfiguração territorial – e mesmo federativa. Ambas as variáveis 

são importantes para compreendermos as limitações dessa proposta de desenvolvimento rural, como 

será destacado mais adiante. 

 

No caso brasileiro, durante o início do governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), novos 

marcos jurídicos, institucionais, normativos e regulatórios são estabelecidos para tornar concreta uma 

política nacional especialmente voltada para o desenvolvimento rural de modo a se afastar do que já 

havia sido realizado até então na história do planejamento territorial do país. E a estratégia de 

identificação e valorização dos chamados territórios rurais desponta como elemento central desse 
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processo de reconfiguração do DTR. O Estado brasileiro adota uma nova organização institucional para 

conduzir esse novo enfoque do desenvolvimento do “Brasil Rural”, sendo que duas mudanças 

merecem destaque nesse momento: em primeiro lugar a modificação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural, que passou a denominar-se CONDRAF, em 20031; em segundo lugar a 

criação, também em 2003, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) no âmbito do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, vindo a tornar-se o órgão de referência na implementação do Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT) lançado um ano depois. A 

SDT adota o “enfoque territorial” como o eixo central de uma reorientação das políticas agrárias e de 

desenvolvimento rural e em seus documentos que analisam a realidade do campo brasileiro é possível 

identificar um claro alinhamento com a proposta da nova ruralidade apresentada anteriormente. 

 

Foi sob a coordenação da SDT que o governo em questão lançou o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), também conhecido como Territórios 

Rurais de Identidade. Este programa passou a operar de forma regulamentada em julho de 2005, por 

intermédio da Portaria n° 5, de 18/7/2005. Esta portaria, emitida pela SDT, reconhece a seleção, 

alteração e administração de Territórios Rurais e garante suporte legal para o Territórios da Cidadania 

(TC), programa adicional que começou a ser efetivamente executado em 2008. Embora haja essa 

regulamentação de 2005, que garante legitimidade legal para o funcionamento de 164 territórios rurais 

na atualidade, não há no país um marco legal definido para a implantação de uma política territorial, 

como será tratado posteriormente, o que é um fator limitante para as propostas de desenvolvimento 

presentes em tal Política e para a elaboração de um projeto nacional. 

 

Entende-se que a discussão sobre a concepção de território adotada pelo PRONAT e o TC 

seja em si objeto de um importante debate, porém pretende-se destacar nesse momento que a partir 

dos pressupostos teóricos adotado pelo autor, os TRs podem ser entendidos como uma integração e 

combinação de dois tipos de regiões – tradicionais e de planejamento – que fundamentam uma nova 

concepção para políticas públicas. Dentro desses arranjos de municípios que compõem o TC, o 

                                                             
1 “o Condraf apresenta responsabilidades associadas com a definição de diretrizes amplas de política pública referente às 
grandes orientações para a obtenção de metas de desenvolvimento sustentável, de combate à pobreza, de alcance de 
equidade social, de articulação de políticas, interlocução e apoio à interpretação das demandas sociais nas estratégias das 
políticas, proposição de alianças entre atores sociais, acadêmicos e técnicos, proposição de desenvolvimentos legislativos e 
estímulo a mecanismos de participação e controle social no âmbito dos Conselhos estaduais e municipais” (ECHEVERRI, 
2010, p. 86). Ou seja, a conformação do Condraf abriu espaço para um maior reconhecimento e legitimidade da 
participação de atores sociais nas definições de política pública “em um marco de concertação e consenso” (idem). 
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processo de gestão institucional do Programa foi estabelecido a partir de um tripé: Comitê Gestor 

Nacional, Comitês de Articulação Estadual e os Colegiados Estaduais. Pretende-se aqui destacar a 

atuação deste último: compostos por representantes das três esferas de governo e da sociedade em 

cada território esses Conselhos Territoriais possuem uma coordenação executiva de composição 

paritária, diferentemente da composição dos CODETERs do Pronat, na qual prevalece a participação 

de representantes da sociedade civil (em geral com 2/3 dos componentes dessas arenas)2. 

 

Embora as ações do Conselho Territorial representem um avanço quanto à participação cidadã 

nos processos decisórios e, portanto, da participação política de agentes excluídos das decisões 

quanto ao uso de recursos públicos, visualiza-se um importante fator limitante dessas arenas. Não há 

no corpo normativo criado pela política de desenvolvimento territorial a determinação da competência 

ou atribuição legal para que estas instâncias deliberem acerca das políticas de desenvolvimento rural 

nos territórios em que atuam. Portanto, o Colegiado Territorial 

não tem atribuição legal para ordenar, coordenar, deliberar e gerir as relações que, 
forçosamente e por determinação da normatização instituída, estabelece com entes 
federativos, municipalidades, entidades privadas e agentes financeiros. Esta atribuição legal 
(...) é da SDT/MDA. Os colegiados estão, portanto, em uma espécie de limbo legal e 
institucional, fato que tende a fragilizar sua atuação (MEDEIROS & DIAS, 2011, p. 210). 

 
 Ou seja, o caráter consultivo é um fator limitante à ação dos Codeter e também dos Conselhos 

Territoriais, haja vista que não há atribuições jurídicas aos territórios rurais. Somam-se a isso os limites 

impostos pela jurisdição das administrações públicas municipais. Embora a Constituição brasileira de 

1988 tenha permitido um novo pacto territorial concedendo mais poderes e atribuições aos municípios, 

também permitiu o que alguns autores têm denominado de “prefeiturização”, que confere grande poder 

aos prefeitos no jogo político envolvendo as demais esferas federativas e ainda o que Vainer (2007) 

denominou de “paroquialismo mundializado”, remetendo a barganha que muitos prefeitos empreendem 

em sua busca por recursos junto ao Congresso Nacional. 

 

 Tal fato tem prejudicado o andamento de muitos projetos propostos pela organização 

descentralizada dos territórios rurais. Uma vez que é difícil superar a condição de um arranjo de 

municípios do ponto de vista jurídico-normativo, o combate as desigualdades socioespaciais se 

                                                             
2 “Entre as atribuições dos Colegiados Territoriais destacam-se: i) divulgar as ações do programa; ii) identificar demandas 
locais para o órgão gestor priorizar o atendimento (de acordo com critérios, sistemas de gestão preestabelecidos, 
especificidades legais e instâncias de participação existentes; iv) promover a interação entre gestores públicos e conselhos 
setoriais; iv) contribuir com sugestões para qualificação e integração de ações; v) sistematizar as contribuições para o Plano 
Territorial de Ações Integradas; vi) exercer o controle social do programa” (DELGADO & LEITE, 2011, p. 95-96). 
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enfraquece. Além de muitos prefeitos resistirem e até se oporem à nova política territorial (DELGADO & 

LEITE, 2011),  

“cada qual defende seu município como uma unidade legítima e separada das demais, o que 
é uma miopia em relação aos problemas comuns micro e macro regionais (...) em vez da 
visão cooperativa, predomina um jogo no qual os municípios concorrem entre si pelo dinheiro 
público de outros níveis do governo. Lutam predatoriamente por investimentos privados e 
ainda, muitas vezes, repassam custos a outros entes, como é o caso de muitos governos 
municipais que compram ambulâncias para que os moradores utilizem os hospitais de outros 
municípios, sem que seja feita qualquer cotização para pagar as despesas (ABRUCIO, 2006 
apud MEDEIROS & DIAS, 2011, p. 213-14). 

 

 Por conseguinte, os territórios rurais aparecem frequentemente em segundo plano nas 

propostas de alocação de recursos públicos, gerando uma tensão entre as escalas de poder 

estabelecidas na institucionalização da política de desenvolvimento rural, concebida pelo MDA. E isso 

é muito significativo para o caso brasileiro, pois mais da metade dos municípios do país compõem 

algum território rural. Uma solução para esse impasse passa pelo reconhecimento dos territórios rurais 

como uma nova unidade administrativa, promovendo uma alteração na estrutura federativa do país e 

pelo reconhecimento da importância da solidariedade institucional (CASTILLO et al., 1997). 

 

Entre outras variáveis limitadoras da operacionalização da política de desenvolvimento 

territorial rural, ressaltamos o problema da falta de precisão e regulamentação de concepções do que é 

rural e do que é urbano. Na Constituição de 1988, por exemplo, pouco ou nada se fala sobre 

desenvolvimento rural e permanece muito da dicotomia entre o urbano e o rural residual. Como visto 

anteriormente, os defensores da nova ruralidade defendem uma nova concepção de rural, mas ainda 

falta consenso sobre esta definição, pois ainda há importantes vozes discordantes desta forma de se 

compreender as novas realidades do campo. Portanto, sem uma clara definição do que é rural, as 

políticas públicas tendem a se tornar difusas e até mesmo imprecisas, tornando questionável a 

eficiência da “territorialização” das ações da política de desenvolvimento rural. 

 

Brandão (2007) capta de forma objetiva estas imprecisões conceituais e normativas ao analisar 

o papel do território nas políticas públicas atuais. Segundo o autor (2007, p. 12):  

A necessidade da “territorialização” das intervenções públicas é tomada como panacéia para 
todos os problemas do desenvolvimento. Assevera-se, de forma velada ou explícita, que 
todos os atores sociais, econômicos e políticos estão cada vez mais plasmados, “diluídos” 
(subsumidos), em um determinado recorte territorial. Na verdade, parece existir uma opção 
por substituir o Estado (“que se foi”), por uma nova condensação de forças sociais e políticas 
(abstrata) que passa a ser chamada de território. 
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Diante disso, cabe questionar em que medida tem sido eficiente o financiamento da política de 

desenvolvimento territorial, pois envolve um montante considerável de recursos e gera grande 

expectativa quanto ao combate as desigualdades socioespaciais. Leite & Wesz Jr. (2011) ao 

analisarem os recursos contratados pelas ações do PRONAT demonstram a dificuldade em se 

financiarem projetos efetivamente propostos pelas arenas democráticas dos territórios rurais. Destaca-

se aqui o papel que representa entre o portfólio de ações do PRONAT a linha “Assistência Financeira 

Mediante Emendas Parlamentares”, pois embora tenham um papel importante no financiamento de 

projetos “esta modalidade imprime uma elevada vulnerabilidade orçamentária ao programa, ficando 

dependente dos interesses dos parlamentares” (LEITE & WESZ JR., 2011, p. 172).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Participação no valor contratado por linhas de ação do Pronat por ano (2003 a 2008) 

 

Fonte: Leite & Wesz Jr. (2011), a partir de dados do MDA e da SDT 

 Conforme visto anteriormente, tal fato coloca em questão a importância dos Colegiados 

Territoriais na condução do processo de gestão territorial. Como afirma Montenegro Gómez & Favaro 

(2012, p. 62), o DTR “fica ainda mais refém das relações políticas existentes no Território, marcadas 

pelas diferenças de poder e de projeto entre os diferentes grupos que ali convivem” e o processo 

territorial é desacreditado, pois todo um processo de elaboração, discussão e aprovação pelo colegiado 

e por outras instâncias, com pareceres do MDA e outros procedimentos, é facilitado ou mesmo 

dispensado.  
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 Portanto, reafirma-se a importância de se considerar o espaço geográfico junto a outras 

instâncias sociais como condição indispensável para a produção e reprodução social – no caso através 

de um marco normativo para o desenvolvimento territorial rural – e para se entender como novos usos 

do território demandam novos aparatos institucionais, jurídicos e regulatórios.  

 

O embate entre as Regiões Competitivas e os Territórios Rurais: lógicas complementares ou 

conflituosas? 

 A partir do que foi visto, grandes porções do território nacional se reorganizam sob o apoio do 

Estado para conformar uma nova política de desenvolvimento, de modo a colocar em primeiro plano os 

elementos de coesão territorial, de fortalecimento da cultura e de agentes menos favorecidos e da 

identidade que as diferentes sociedades estabelecem com o seu meio. Promove-se algo semelhante a 

conformação de regiões históricas, mas capitaneadas pela ação institucional do Estado, da sociedade 

civil e de associações não governamentais dentro de uma nova lógica de planejamento territorial, 

consubstanciando uma combinação de regiões históricas e de planejamento. 

 Entretanto, coexistindo com esses tipos de regiões e ganhando cada vez mais evidência, estão 

as denominadas regiões competitivas. A Região Competitiva, segundo Castillo & Frederico (2010, p. 

20) pode ser entendida como “um compartimento geográfico caracterizado pela especialização 

produtiva obediente a parâmetros externos (em geral internacionais) de qualidade e custos. Essas 

regiões, preferencialmente, são as que atraem os investimentos públicos e privados, transformando 

grandes porções do território em áreas de exclusão”. São marcadas ainda por apresentarem pouca 

autonomia (decisória, financeira, entre outras) e pela especialização produtiva, que lhes confere maior 

vulnerabilidade diante de mudanças políticas e econômicas macroeconômicas e internacionais. Como 

ressaltam os autores supracitados, a Região Competitiva é uma expressão geográfica da produção 

hegemônica e resulta de uma combinação única entre densidades materiais e imateriais, de modo que, 

enquanto a combinação entre objetos e normas apresenta uma manifestação local, o comando político 

é externo. 

 

 No caso das regiões competitivas agrícolas, cuja coesão é dada pelos mercados internacionais 

de commodities, vê-se que a vulnerabilidade é ainda maior quando se trata de áreas de fronteira. É 

também nas áreas de fronteira de expansão (MARTINS, 2009) que se amplia a chance de 

visualizarem-se conflitos por diferentes concepções de desenvolvimento e de uso do território, bem 
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como uma maior fragmentação territorial, uma vez que tais porções do espaço procuram estabelecer 

maiores relações com o externo.  

 

 Ressalta-se, ainda, que a lógica que preside tais regiões se sustenta na tentativa de se conferir 

maior competitividade a tais espaços, de modo que tal atributo “não pode mais ser compreendido como 

algo circunscrito às empresas ou aos produtos no período da globalização, mas designa também uma 

condição dos lugares e regiões” (CASTILLO & FREDERICO, 2010, p. 18). De tal modo, já que o 

desenvolvimento territorial rural ainda carece de uma maior precisão quanto aos conceitos que ajudam 

a compreender a realidade atual e de um marco normativo e jurídico condizente com os atuais desafios 

dos territórios rurais, parece haver um embate entre lógicas distintas de desenvolvimento no território 

nacional. De um lado, o imperativo da competitividade ligada à expansão do agronegócio em regiões 

competitivas, que muitas vezes carrega determinações alheias as práticas sociais dos lugares, e de 

outro a lógica de promoção do desenvolvimento de agentes pobres e/ou excluídos das benesses do 

processo de globalização, nas “regiões rurais”, que são os territórios rurais do MDA. Muitas vezes, 

ganha força discursos que buscam contemplar, de certa forma, os dois discursos: é o caso da definição 

de DTR de Schejtman & Berdegué (2004), os quais entronizam a inserção competitiva dos territórios 

rurais como via preferencial para superar a condição de subdesenvolvimento e pobreza. 

 

Considerações Finais 

 O desenvolvimento territorial rural representa hoje um processo complexo de articulação de 

diferentes interesses, de visões de desenvolvimento muitas vezes opostas e de construção de arenas 

mais democráticas para a promoção do planejamento territorial público. Porém, a permanência de 

conceitos imprecisos, a operacionalização de práticas com resultados duvidosos – como a tentativa de 

conferir aos territórios rurais maior competitividade e inserção nos mercados internacionais – e a 

ausência de um marco jurídico e normativo para o desenvolvimento territorial rural torna difícil a tarefa 

de promover um desenvolvimento socioespacial mais justo.  

 

Uma nova dinâmica para o DTR passa obrigatoriamente pela consideração dos novos usos do 

território brasileiro. Concordamos com Antas Jr. (2001, p. 07) ao ressaltar a importância do espaço 

geográfico como fonte do direito, ao afirmar que “trata-se, portanto, de considerar também o território 

como norma, isto é, de compreender que parte do direito é constituída pelo espaço geográfico”. 

Somente pela constatação de que o território é normado, mas que também deve ser considerado como 
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norma (SANTOS, 1996), é que se pode avançar na elaboração de um desenvolvimento territorial rural 

operacionalizável, consistente com as novas realidades do país, ativo na regulação e superação dos 

embates entre diferentes lógicas de modernização dos territórios e como um instrumento indispensável 

para a construção de um projeto efetivamente nacional. 
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