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O Desenvolvimento Territorial Rural referenda espaço de ação em que transcorrem relações sociais, 
econômicas, políticas e institucionais. Neste contexto, o referido trabalho teve como objetivo 
analisar os índices de condições de vida do território Agreste de Alagoas-Brasil. Parte-se dos 
seguintes questionamentos: O que é Desenvolvimento Territorial Rural? Como essa noção 
repercutiu nas condições de vida do território Agreste de Alagoas? Em termos metodológicos, o 
trabalho finca-se em: Apurada revisão bibliográfica, passando pela origem e conceituação do 
desenvolvimento territorial rural e seu desenlace no espaço rural brasileiro; Levantamento dos 
Índices de Condições de Vida-ICV do Agreste de Alagoas, partindo da caracterização da área, por 
meio da metodologia desenvolvida pelo Sistema de Gestão Estratégica (SGE)/ Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA)/Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 2011.  Os 
resultados da pesquisa ICV demonstraram resultados dinâmico/mediano em praticamente todas as 
dimensões e variáveis consideradas pelo Sistema de Gestão Territorial. A partir dos dados 
observam-se problemas no que diz respeito aos aspectos referentes as dificuldades encontradas 
pelas famílias ao acesso aos programas do governo, acesso a crédito, a assistência técnica e a 
presença de instituições. Verificou-se também que não ha diversificação nas fontes de renda 
familiar, há registros de problemas também no que diz respeito a preservação da vegetação nativa; e 
por fim, as famílias tem dificuldades em participar de atividades culturais, o que representa uma 
necessidade de reflexão sobre as caracteristicas do desenvolvimento. Tais problemas foram 
apontados pelos indivíduos/famílias que vivem o território, que apontam como solução principal, a 
assistência técnica na promoção de repasse de conhecimento a respeito de propostas do governo e 
manejo com a agropecuária. Essa solução se expressaria em melhoras na preservação do meio 
ambiente e por consequência, na maior expressividade das atividades culturais referentes às práticas 
agrícolas. Sendo assim, o modelo de desenvolvimento territorial se define como uma estratégia de 
melhoria das condições sócio- econômicas dos municípios que o compõem, desde que as pretensões 
de implantação de projetos sejam comuns a todos ou praticamente todos os constituintes territoriais.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento, território, rural, condição de vida. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Desenvolvimento Territorial referenda espaço de ação em que transcorrem relações 
sociais, econômicas, políticas e institucionais.  Esse modelo é estimulado pelas experiências da 
Terceira Itália baseado nos trabalhos da OCDE (1994 e 1996); do Programa LEADER instaurado na 
UE, década de 1990; Programa EZ/EC – Zonas de Empoderamento e Comunidades Empresariais do 
governo norte-americano, 1990. E assim, tais propostas acabaram ganhando espaço privilegiado na 
América Latina, nas agendas das organizações multilaterais e nos governos nacionais e locais, com 
viés diferente dos aplicados nos países capitalistas avançados, com foco na luta pela redução da 
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pobreza e com três dimensões principais, nascidas no seio da OCDE, que são: 1- o território, que 
faz referência às regiões; 2-o desenvolvimento rural com conceito plurissetorial; e 3-a dimensão 
temporal, com a historicidade da evolução das opções técnicas. 

Desta feita, o território coloca-se como unidade de referência mais adequada para se estudar 
e analisar os processos gerais de reestruturação societários, econômicos e seus impactos locais. 
Apesar, de adquirir formas de controle social, ao desconsiderar alternativas contra a acumulação 
capitalista, a valorização positiva da construção de uma institucionalidade, e ao trabalhar uma falsa 
imagem de interesse social comum e consenso reificado. 

Neste contexto, o referido trabalho pretende analisar os índices de vida do território Agreste 
de Alagoas. Para tanto, parte-se dos seguintes questionamentos: O que é Desenvolvimento 
Territorial Rural? Como essa noção repercutiu nas condições de vida do território Agreste de 
Alagoas? Em termos metodológicos, o trabalho finca-se: 1-em apurada revisão bibliográfica, 
passando pela origem e conceituação do desenvolvimento territorial rural e seu desenlace no espaço 
rural brasileiro; 2- Aspectos dos Índices de Condições de vida do Agreste de Alagoas, partindo da 
caracterização da área e da metodologia desenvolvida pelo Sistema de Gestão Estratégica (SGE) / 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) /Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 
2011. 

Por tal metodologia, considera-se Índice de Condições de Vida (ICV) um indicador de 
percepção vivenciado pelos indivíduos ou famílias em termos das mudanças nos padrões de 
condições de vida nos territórios rurais. Esse índice se compõe por três dimensões: os fatores que 
favorecem o desenvolvimento (intitulamentos); as características do desenvolvimento (elementos da 
conversão) e os efeitos do desenvolvimento (capacitações e funcionamentos). Sendo que, a cada 
instância se associam oito sub indicadores, cujas perguntas apresentam escalas de valor pré-
estabelecidas entre 1 – péssimo até 5- ótimo. Deste modo, o objetivo de tais indicadores é conter o 
ponto de vista dos indivíduos que vivem o território. Por consequência, os dados analisados nesse 
trabalho são resultantes da aplicação do questionário juntamente a população rural residente nos 
municípios que compõem o território, a partir de dados da contagem populacional (IBGE, 2007), 
pelo qual foram sorteados os Setores Censitários e depois os domicílios inseridos nesses (5% da 
amostra total), que se apresentaram em 10 municípios, 27 domicílios por municípios, resultando 
numa amostra de 270 questionários no território Agreste de Alagoas. 

Os dez municípios selecionados por amostragem para a realização da pesquisa foram: 
Arapiraca, Coité do Nóia, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, Limoeiro de Anadia, 
Palmeira dos Índios, São Sebastião e Traipú (Projeto: GESTÃO DE TERRITORIOS RURAIS 
EDITAL: 05/2009 – MDA/CNPq). Nesses foram aplicados 27 questionários por município, no 
período de 16/11/2010 a 18/01/2011. Os questionários validados deram uma dimensão sobre as 
características da família, educação, produção econômica, organização, entre outros aspectos.  

Sendo assim, passa-se a observar as mudanças sociais, produtivas e institucionais que 
caracterizam o território Agreste de Alagoas, considerando as situações dos agricultores (sem 
produção, com produção familiar e com produção não familiar) e o intento principal dessa política 
territorial: a diminuição da pobreza rural. Deste modo, o desenvolvimento rural implica 
planejamento e gestão de programas e projetos a nível institucional, com consulta aos atores locais, 
e entre eles e os agentes externos. Isso porque, no campo o desenvolvimento territorial perpassa a 
necessidade de políticas públicas integradas ao contexto nacional como um todo e também, as 
especificidades exigidas a nível local e regional. Tais políticas deveram ser capazes de construir e 
desenvolver o território. Neste sentido, o desenvolvimento territorial rural sobressaiu da integração 
de municípios ou regiões com características semelhantes em torno de um município urbano que 
mais o influenciasse.  

 
2 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: CONCEITO E PERSPECTIVAS  
 

A abordagem territorial do desenvolvimento rural pressupõe a análise dos problemas 
concretos do espaço de ação em que transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e 
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institucionais. Sua origem está calcada em estudos desenvolvidos pela OCDE, a partir de 1991, 
quando assumiu o desafio de elaborar uma abordagem que permitisse entender e comparar o rural 
entre os 24 países-membros da organização. Dessa análise sobressaí indicadores e por fim, o 
sistema territorial passa a ser orientado por funções e potencialidades geográficas e também, pela 
relação urbano-rural com visão mais integrada e igualitária (SCHNEIDER e RONI, 2005, p.116). 

Além disso, deve-se considerar que esse enfoque territorial é resultante da crise do processo 
de desenvolvimento econômico nos anos 1980, que se manifestou por instabilidade monetária, 
endividamento crônico, desaceleração do crescimento econômico, incremento da pobreza rural e 
urbana e a degradação dos recursos naturais. Nesse contexto, emerge a noção de governança, 
entendida como a coordenação de atores, grupos sociais e instituições com vistas a realizar 
objetivos definidos e discutidos coletivamente, e por consequência recomendam a redução da 
estrutura estatal e a criação de redes de instituições presentes em nível local; e o princípio de 
subsidiariedade, que é um princípio de administração privada ou pública que opera com as 
resoluções definidas pelo centro de decisão.  

Ainda nessa década, emerge o Paradigma de Desenvolvimento Territorial Endógeno, a partir 
de Externalidades: inovação tecnológica, papel das instituições, educação, etc; e da Terceira Itália: 
compreendendo as especificidades da industrialização e seu modelo de especialização flexível com 
a retomada da ideia de distritos industriais de Marshall, sob enfoque das economias locais de 
proximidade e do papel dos territórios, focado nas ideias de eficiência, competitividade, capacidade 
exportadora, capital social, identidade territorial etc. 

No Brasil, esse enfoque de desenvolvimento territorial rural ganha importância após a 
década de 19801, precisamente na década de 1990, quando as instituições neoliberais substituíram a 
preocupação com o desenvolvimento por meio do saneamento das economias, por um ajuste 
estrutural com rosto humano. Por isso, somente na década de 1990, os estudos de enfoque 
desenvolvimentista rural são retomados por forte influência das transformações sociais, políticas e 
econômicas. Tais transformações decorrem do esgotamento de modelos de desenvolvimento 
produtivista. 

Além disso, a adoção do enfoque territorial no caso brasileiro se define na necessidade de 
pensar um planejamento e intervenção estatal na sociedade por meio de diferentes escalas. Essa 
conjuntura deve-se às pressões exercidas pelas instituições multilaterais; ao fortalecimento de forças 
locais na luta pela redemocratização do país; a Constituição de 1988, que ampliou a 
descentralização no país e a consolidação de conselhos na esfera local; a desregulamentação da 
economia, focando experiências autônomas com participação social no projeto desenvolvimentista 
local; e, na necessidade de reavaliação dos instrumentos governamentais na promoção do 
desenvolvimento rural. A adoção do enfoque territorial substituiu a perspectiva setorial, tornando-se 
multifuncional e multidimensional, integrando espaços, agentes, mercados e políticas públicas de 
intervenção (SCHNEIDER, 2004). 

Na década de 1990, o rural passa a ser refletido fora da lógica das atividades produtivas 
setoriais, como um modo de vida, espaço de variadas atividades e de relações sociais entre atores 
diferentes. É nessa lógica, que a abordagem territorial ganha importância na formulação das 
políticas públicas brasileiras, direcionadas ao desenvolvimento rural.  

Por consequência, passou-se a valorizar a conjuntura social, ambiental, política e econômica 
no processo de desenvolvimento dos territórios rurais. Isso porque “[...] as vantagens das palavras 
espaço e território são evidentes: não se restringem ao fenômeno local, regional, nacional ou mesmo 
continental, podendo exprimir simultaneamente todas estas dimensões” (VEIGA, 2002, p. 286). 

Em prol do Desenvolvimento Territorial Rural a agricultura passou a ser regida por dois 
ministérios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Ocorre também a criação da Secretaria de Desenvolvimento 
                                                           
1 A década de 1980 fora marcada por crise financeira e pela perda da capacidade intervencionista do Estado. Por 
consequência, o termo região passou a ser insuficiente para o planejamento normativo das ações do Estado e dos 
agentes políticos. Por esse contexto, a abordagem territorial assume a função de planejamento e intervenção estatal na 
sociedade em escala local, microrregional e regional. 
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Territorial (SDT) no início do governo Lula, com o objetivo de reorientar estratégias das políticas 
de desenvolvimento rural no âmbito territorial, isto é, integrar e articular as políticas públicas do 
governo federal, estadual e municipal, além de associações civis, em prol do desenvolvimento de 
territórios onde predominam agricultores familiares e assentados da reforma agrária.  

 
São os territórios onde os critérios multidimensionais que os caracterizam, bem 
como os elementos mais marcantes que facilitam a coesão social, cultural e 
territorial, apresentam, explicita ou implicitamente, a predominância de elementos 
“rurais”. Nestes territórios incluem-se os espaços urbanizados que compreendem 
pequenas e médias cidades, vilas e povoados. (BRASIL, 2003: p. 34). 

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

Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD’s), cujo 
foco era a cooperação entre o poder público e a sociedade civil na consolidação das iniciativas 
territoriais, que visasse à redução da pobreza e das desigualdades sociais, a partir da geração de 
emprego e desenvolvimento local. Esse consórcio se constitui numa estratégia  

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

A consolidação das iniciativas territoriais ocorreria através da articulação entre municípios, 
isto é,  

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

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

trabalham na valorização do local e no processo de desenvolvimento dos territórios, a partir da 
integração dos municípios em torno de um projeto comum. Tal projeto focaliza a valorização das 
potencialidades e a construção e fortalecimento do capital social, por via de integração de 
municípios unidos por laços de identidade social, cultural, ambiental e econômico. 

Assim, o Brasil adentra o século XXI com dois projetos de desenvolvimento para o campo. 
O primeiro de caráter setorial, voltado ao Agribusiness, em seus aspectos produtivos, tecnológicos e 
associativos a indústria de transformação. O segundo, de caráter multissetorial, voltado ao 
desenvolvimento humano em todas as regiões rurais do país, está ligado à diversificação das 
economias locais e a agrodiversidade (VEIGA, 2001, p. 5-7).  

A partir dessa perspectiva se define a proposta territorial de desenvolvimento rural, entre 
2001 e 2002 com debates preparatórios, e em 2003, com a criação da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse modelo 
ocorre à luz da experiência Europeia, que desde a década de 1990 vinha organizando políticas 
voltadas ao meio rural, através do programa LEADER2, com enfoque territorial.  

Além disso, o trunfo mais importante hoje para o desenvolvimento rural territorial, segundo 
Veiga (2001) está delimitado no núcleo familiar. Isso porque os estabelecimentos agrícolas de 

                                                           
2 A Iniciativa Comunitária Leader se inscreve na política europeia de desenvolvimento rural, que constitui um dos 
pilares da Política Agrícola Comum (PAC). Para o período de 2000-2006, esta iniciativa tem por objetivo diversificar as 
atividades econômicas dos territórios rurais mediante a aplicação de estratégias de desenvolvimento territorial 
inovadoras, integradas e participativas. A presente estratégia define a cooperação entre territórios e sua colocação em 
rede (Legislação Européia, 2004). 
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economia familiar multissetorial determinam densidades populacionais e flexibilizam o mercado de 
trabalho, suavizando os impactos de desemprego e estimulando o cooperativismo. Esse se constitui 
em  

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

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

diversidade ambiental, espacial, demográfica e cultural. Essa definição implica planejamento e 
gestão de programas e projetos. Isso porque, no campo o desenvolvimento territorial perpassa a 
necessidade de políticas públicas integradas ao contexto nacional como um todo e também 
específicas de acordo com as exigências locais e regionais. Tais políticas deveram ser capazes de 
construir e desenvolver o território. Neste sentido, o desenvolvimento rural sobressairia da 
integração de municípios ou regiões com características semelhantes em torno de um município 
urbano que mais o influencie. Logo, 

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

 
3 ÍNDICES DE CONDIÇÕES DE VIDA DO AGRESTE DE ALAGOAS 

 
A necessidade de se conhecer um território dentro de suas linhas fundamenta-se na 

perspectiva de se construir um desenvolvimento territorial rural integrado entre municípios que 
demonstram muitas similaridades em comum. Deste modo, os estudos dos territórios perpassam a 
avaliação de indicadores que tratam de aspectos sociais, econômicos e espaciais, buscando 
evidenciar as condições de vida do agricultor familiar, da organização e funcionamento das 
institucionalidades e da constituição da identidade dos territórios.  

 
3.1 O AGRESTE DE ALAGOAS: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS  
 
O Território Agreste de Alagoas é constituído por dezenove municípios (Arapiraca, Campo 

Alegre, Campo Grande, Coite do Nóia, Craíbas, Estrela de Alagoas, Feira Grande, Girau do 
Ponciano, Igaci, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho d"Agua Grande, Palmeira 
dos Índios, São Sebastião, Tanque D'Arca, Taquarana, Teotônio Vilela e Traipu), que compõe uma 
área de 5.269,581Km², representando 19% do estado de Alagoas (Figura 01). Nessa área encontra-
se concentrada 21,66% da população alagoana, isto é, 676.190 habitantes, estando 380.426 pessoas 
na zona urbana contra 295.764 na zona rural (IBGE, 2010); Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) médio de 0,60 e Produto Interno Bruto (PIB, 2010) de R$3.857.720,00 a preços correntes, 
que representou 15% da do Produto alagoano; e educação, que é trabalhada em duas variáveis: 1- 
Pessoas de 10 a 17 anos que frequentavam a escola, que somava 103.547 pessoas, correspondentes 
a 21,27% de pessoas do Estado de Alagoas; e 2- as pessoas que concluíram o ensino superior, 
totalizando 14.496, que representaram 12,20% do total alagoano (IBGE, 2010). 
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Figura 01. Território Agreste de Alagoas.  
Base: IBGE, Malhas digitais, Alagoas, 2010. 
Organização: Silva, C. L. S. e Carvalho, D.M. de (2014). 

 
3.2 INDICADOR DE CONDIÇÕES DE VIDA (ICV) DO AGRESTE DE ALAGOAS 
 
O Indicador de Condições de Vida (ICV) varia de 0 a 13 e revela o nível de melhora na 

qualidade de vida dos entrevistados conforme sua percepção. No caso do Agreste de Alagoas esse 
indicador se revela em 0,504, sendo considerado médio. A partir desse advém as outras dimensões, 
que são: 1- Fatores de desenvolvimento, cujo valor do indicador foi o menor, entre os considerados, 
observando o valor geral do território, isto é, 0,464, ainda assim considerado médio; 2- 
Característica de Desenvolvimento, também apresentou valor menor em relação ao geral, 0,478, 
considerado médio; e o 3- Efeitos do Desenvolvimento, tivera melhor pontuação frente ao valor 
geral do território, 0,586, também médio (Figura 02). O crescimento desses efeitos de 
desenvolvimento dimensiona a percepção do morador rural frente as condições de vida, não só de 
sua vivência, mas de sua condição de subsistência.  

 

 
Figura 02. Indicador de Condições de Vida (ICV) geral do Território Agreste de Alagoas.  
Fonte: SGE/CAI/MDA. 

                                                           
3 onde o 1 é o de melhor nível. Os valores de 0 a 1 mantém uma escala de divisão e classificação da condição em que de 
0 a 0,20 é considerado baixo; de 0,20 a 0,40 é médio baixo; de 0,40 a 0,60 é considerado médio; de 0,60 a 0,80 é médio 
alto; e de 0,80 a 1,0 é considerado alto. Tal classificação é definida pelo Sistema de Gestão Estratégica - SGE/MDA. 
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3.2.1 Fatores que Favorecem o Desenvolvimento (Intitulamentos) 
 
 
Os fatores que favorecem o desenvolvimento considera 8 sub-dimensões, que varia também 

de acordo com o ICV de 0 a 1, sendo que o valor já visualizado para essa categoria no Território 
Agreste de Alagoas ficara em 0,464, considerado médio. Entre as dimensões visualizadas nesses 
fatores, destacam-se: o número de famílias trabalhando, mão de obra familiar, área utilizada para a 
produção, escolaridade, condições de moradia, acesso aos mercados, programas do governo, acesso 
a crédito, acesso a assistência técnica e presença de instituições. A frequência de respostas por 
subitem ficou em 203 e os valores indicadores do ICV variaram de 0,230 a 0,628 (Figura 03 e 
Tabela 01).  

 

 
Figura 03. Fatores do Desenvolvimento de acordo com variação do ICV. Fonte: SGE/CAI/MDA.  

 
Tabela 01. Fatores do Desenvolvimento.  
Indicadores Frequência Calculo 

Médio do 
Indicador 

Condição Justificativas 

Número de 
famílias 
trabalhando 

203 0,550 Médio Entre esses, 50,75% se destacaram 
agricultores familiares, 49% destes com 
produção e 51% sem produção. 

O número médio de pessoas por família 
ficou em torno de 4,1, sendo que 
aproximadamente: 

- 47,56% desses trabalham na propriedade 
da família;  

-11,46% trabalham fora deste 
estabelecimento/domicílio;  

-8,04% trabalham nesse estabelecimento e 
também em outro local, permanente ou 
temporário;  

-8,04% trabalham nesse estabelecimento e 
também em outro local, permanente ou 
temporário; e aproximadamente, 

- 25% não executam mais ou ainda não 
tem idade para executar atividades na 
propriedade familiar. 

Mão de obra 
familiar 

203 0,543 Médio  

Área 
utilizada 
para a 

203 0,601 Médio 
Alto 

O Território Agreste de Alagoas é 
constituído por 52.137 estabelecimentos da 
Agricultura Familiar, ocupando uma área de 
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produção 270.188 hectares. Desses, os dez municípios 
em destaque pelo ICV respondem por 66,80% 
dos estabelecimentos e por 65% da área total 
do Território Agreste de Alagoas. 

Os dados do ICV apontam que 49,8% 
acham boa a área utilizada. 

Escolaridade 203 0,480 Médio  No tocante aos dados coletado nesses 10 
municípios observa-se que a questão de 
escolaridade encontra-se em nível mediano, 
tendo sido considerada pelos entrevistados 
como regular (34,5%), boa(26.1%) e ruim 
(21.2%). 

Condições 
de moradia 

203 0,628 Médio 
Alto  

As condições de moradia são tidas como o 
melhor indicador. Esses demarcam a 
consideração dos entrevistados em relação a 
sua moradia, como 44% boas e 32% regulares, 
principalmente. 

Presença de alguns equipamentos 
domiciliares que contribuem para a melhoria 
da qualidade de vida do morador: Energia 
Elétrica (98%), Água dentro ou próximo de 
casa (148%), Banheiro dentro da casa 
(148%), Fogão à Gás (96,55%), Geladeira 
(86,69%), Telefone(56,65%) e Computador 
(4,43%). 

Acesso aos 
mercados 

203 0,431 Médio  É dificultoso o processo de 
comercialização nesse território. Os 
entrevistados (74%) avaliaram as condições de 
acesso aos mercados como regulares (31%), 
ruins (24%) e péssimas (19%) 
majoritariamente. 

Fora avaliado a atuação de atravessadores, 
das distâncias a serem percorridas até o 
mercado, das condições de compra de insumos 
e da venda dos produtos, consideradas 
preponderantemente como ruins.  

Programas 
do Governo 

203 0,385 Médio 
Baixo 

O acesso a políticas públicas é colocada 
pelos entrevistados como complicadas (31%), 
muito complicadas (17%), mais ou menos 
simples (20%), simples (23%) ou não sabe 
(9%). 

A pesquisa nos 10 municípios 
demonstrou que 70% dos entrevistados 
participaram de alguns desses programas do 
governo, contra 25% contrários e 5% dos que 
não sabiam. 

Acesso a 
crédito 

203 0,315 Médio 
Baixo 

Entre os 10 municípios em que a 
pesquisa fora realizada, observou-se através de 
dados do IBGE, que 4.505 estabelecimentos 
da agricultura familiar obtiveram o Pronaf, 
correspondendo a 69,27% dos obtidos em todo 
o Território.  

Acesso a 
assistência 
técnicas 

203 0,230 Médio 
Baixo 

Existe mal gerenciamento dos recursos 
públicos e também, o pouco empenho em 
estimular aspectos que possam contribuir no 
desenvolvimento do território, principalmente 
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no que se refere as possibilidades de 
assistência técnica, tidas como péssimas por 
45,8% dos entrevistados. 

Presença de 
Instituições 

203 0,371 Médio 
Baixo 

Dados demonstram a descrença da 
população rural em relação a ação de 
instituições governamentais. Além disso, sua 
classificação varia principalmente entre 
regular e péssimo, representando a opinião de 
aproximadamente 70% do total de 
entrevistados. 

Fonte: Índice de Condições de Vida (ICV)/SGE, 2013. 
 

3.2.2 Características do Desenvolvimento (Elementos de Conversão) 
 

O Indicador de Condições de Vida (ICV) a partir de características do desenvolvimento, em 
termos gerais se definiu em 0,478, considerado médio. Dentro dessa dimensão estão os seguintes 
aspectos e resultados, conforme frequência de 203 e 137. Os resultados divulgados pelo SGE/MDA 
demonstram nesse indicador uma preocupação geral com as condições naturais existentes no 
território, entre essas, a conservação das fontes de água, cujo valor da dimensão ficou em 0,629; e 
do solo, com valor de 0,587 (figura 04). Todavia, observa-se por esses dados, que a preocupação 
com preservação de áreas de vegetação nativa é bem pequena, haja vista o valor está em 0,243. 
Outros fatos evidenciados nessa dimensão é que as características relativas a renda e produção 
ganham importante relevância, pois estão dentro de um intervalo de 0,544, também acima do valor 
geral. Abaixo do valor geral, em relação aos aspectos agregadores de renda estão a diversificação da 
produção em 0,445 e 0.453, mostrando a preponderância de monocultura, a exemplo da cana-de-
açúcar; e a diversificação nas fontes de renda familiar, em 0,339 e 0,367, demonstrando poucas 
opções de trabalho e geração de renda, muitas das quais integradas às atividades agrícolas 
desenvolvidas na região e mesmo, ao beneficiamento de alguns poucos produtos, como da 
mandioca (Tabela 02).   

 

 
Figura 04. Características do Desenvolvimento. 
Fonte: SGE/CAI/MDA. 

 
Tabela 02. Características do Desenvolvimento.  
Indicadores Frequência Calculo 

Médio do 
Indicador 

Condição Justificativas 

Renda 
Familiar 

203 0,514 Médio Observou-se na pesquisa que em 67,2% das 
famílias a renda advém da atividade agrícola.  
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48.3%, isto é, 98 pessoas, dizerem ter uma 
situação de renda regular, seguido de 27,6% boa. 

A situação pior é demarcada conforme opinião 
dos entrevistados, no munícipio de Coité do Nóia, 
seguido por Limoeiro de Anadia e Feira Grande, 
onde a constante regular tem maior 
representatividade. 

Produtividade 
do Trabalho 

203 0,522 Médio  No Território Agreste de Alagoas a produtividade 
do trabalho mostrou-se elevada, frente aos dez 
municípios pesquisados. Todavia, foi considerado 
regular em 45.8%, constatado por 93 pessoas 
entrevistadas respectivamente.  

Produtividade 
da Terra 

203 0,543 Médio A opinião preponderante em relação à 
produtividade da terra na região é regular, sendo 
apontado por 42,9% das pessoas entrevistadas no 
ICV. 

Dados do IBGE demonstram que existe 
orientação técnica nos municípios que compõe o 
território em relação ao tipo de prática agrícola 
utilizada, sendo preponderante a inutilização de 
práticas agrícolas em 23.982 estabelecimentos, 
seguidos de plantio em nível, com 20.563 
estabelecimentos. 

Tal aspecto revela a falta de conhecimento 
técnico ainda sendo predominante entre os 
agricultores. 

Diversificação 
da produção 
agrícola 

203 0,445 Médio A diversificação da produção agrícola no 
Território Agreste de Alagoas é visível pela 
variedade identificada pelo IBGE (2006), em que 
aparece 21 diferentes produtos, correspondendo a 
79,42% da produção alagoana (Hortaliças 
principalmente).  

Apesar disso, os dados da pesquisa ICV 
demonstram que entre os entrevistados essa 
diversificação é considerada ruim por 40% dos 
entrevistados. 

Diversificação 
nas fontes de 
renda familiar 

203 0,339 Médio 
Baixo 

Dados colhidos demonstram que o território 
apresenta baixa diversificação de renda, sendo 
considerada ruim por 56,6% dos entrevistados. 

Apesar de ter sido verificado que no território 
existe algumas atividades complementares, como: a 
participação de cooperativas de farinha e mesmo, 
de membros da família trabalhando fora da unidade 
produtiva. 

Conservação 
das fontes de 
água 

203 0,629 Médio 
Alto 

A conservação das fontes de água se mostrou 
ser, em entrevistas realizadas, uma preocupação. Os 
dados do ICV dão a dimensão de noção existente 
por parte da população em relação à água, ao 
demonstrar que a conservação das fontes hídricas 
está boa e regular, principalmente. 

Conservação 
da área de 
produção: 
solo 

203 0,587 Médio A conservação da área de produção, em 
especifico no caso do solo, segue o mesmo padrão 
da conservação das fontes de água. Fato que 
demonstra o grau de importância que tem o solo, 
principalmente para a agricultura familiar. Deste 
modo, a conservação do material que recobre o solo 
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é caracterizada pelos entrevistados como bom 
(41,9%) e regular (40,4%) especialmente. 

Preservação 
da Vegetação 
Nativa 

203 0,243 Médio 
Baixo 

Indicado como pior dos indicadores de 
caracterização do desenvolvimento no território. 
Sendo considerado como péssimo por 49,8% dos 
entrevistados.  

Aspecto que dimensiona pouca preocupação 
com a questão de preservação da vegetação e a 
necessidade de integração de novas áreas para a 
produção agrícola, principalmente.  

Fonte: Índice de Condições de Vida (ICV)/SGE, 2013. 
 
3.2.3 Efeitos do Desenvolvimento 
 

Os Efeitos do desenvolvimento, a partir do Indicador de Condições de Vida (ICV), se 
definiram em 0,586, isto é, médio. Dentro dessa dimensão estão os seguintes aspectos e resultados, 
conforme frequência de 270 (Tabela 03). 
 
Tabela 03. Efeitos do Desenvolvimento 
Indicadores Frequência Calculo 

Médio do 
Indicador 

Condição Justificativas 

Condições 
de 
alimentação 
e nutrição 

270 0,636 Médio 
Alto 

As condições de alimentação e nutrição do 
Território Agreste de Alagoas se mostra elevado. 
Sendo demarcado por 57,5% como bom e ótimo. 

Condições 
de saúde 

270 0,562 Médio O índice de saúde se apresenta como abaixo da 
média dos indicadores de efeito de desenvolvimento. 
Esse aspecto é visível quando 55,9% dos 270 
entrevistados definem tal condição como de regular a 
péssimo.  

Aspecto justificado pela falta de instalações de 
saúde e de equipamentos e pessoal para atendimento 
médico hospitalar. 

Permanência 
dos 
familiares 
no domicílio 

270 0,799 Médio 
Alto 

O ICV demonstra que não está havendo 
migrações consideráveis no Território, apesar da 
saída de membros da família para trabalhar fora da 
unidade familiar.  

Esse item é demarcado pelos entrevistados como 
ótimo (52,2%) e bom (30,7), principalmente.  

A essa condição, soma-se o número de famílias 
residentes em domicílios particulares no Território 
Agreste de Alagoas, que no ano de 2010 fora de 
178.048 famílias. No total do Estado de Alagoas, 
esse Território representou no ano de 2010, 21,16% 
das famílias residentes em domicílios particulares. 

Situação 
econômica 

270 0,659 Médio 
Alto 

A situação econômica apontada pelos 
entrevistados se coloca como relativamente amenas, 
sendo considerada pelos questionados como ótimos e 
bons, em 61,1%.  

Nessa conjuntura, o Produto Interno Bruto e os 
valores adicionados a Agropecuária desse território 
representam em relação ao Estado de Alagoas 
respectivamente 15,17% e 18.34%. 

Esses dados dão uma dimensão inicial que a 
situação econômica dos municípios é relativamente 
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boa frente ao total do Estado, pois apresentam 
diversificação de atividades que geram receitas.  

Situação 
ambiental 

270 0,527 Médio  A situação ambiental mostra-se complicada perante 
os efeitos do desenvolvimento, pois 70% dos 
entrevistados apontaram que esse aspecto está entre 
regular e pessimo.  

Participação 
em 
organizações 
comunitárias 

270 0,472 Médio  Aspecto evidenciado como um dos piores indices dos 
efeitos de desenvolvimento. 
Esse aspecto mostra um certo individualismo entre os 
trabalhadores, haja vista, não conseguirem se 
manterem em cooperativas ou mesmo em 
associações.  
Deste modo, evidencia-se entre os entrevistados que 
42,20% acreditam que é ótimo e bom, ao tempo que 
57,8% acham de ruim a péssimo. 

Participação 
política 

270 0,635 Médio 
Alto 

A participação politica demonstra ser um tanto 
elevada.  
Os dados demonstram que a população se envolve 
com as questões políticas locais e as classificam 
principalmente como ótimas e boas (61,5%). 
Dados da Justiça Eleitoral (2010) demonstram a 
existência de 438.299 eleitores no Território Agreste 
de Alagoas, que perfazem 21,543% do total estadual, 
que tivera 2.034.326 eleitores. 

 
Participação 
em 
atividades 
culturais 

270 0,395 Médio 
Baixo 

A participação em atividades culturais é a que 
apresentou pior índice.  
Essa conjuntura demonstra a pouca identidade que os 
entrevistados têm perante a referida questão. Esses 
apontam que a participação nessas atividades é 
sobretudo, de regular a péssimo em 69,6%. 

 
Fonte: Índice de Condições de Vida (ICV)/SGE, 2013. 

 
Os resultados divulgados pelo SGE/MDA demonstram nessa dimensão uma boa qualidade 

de vida. Fato verificado em termos de condições alimentares, situação econômica, participação 
política e principalmente em termos de permanência dos familiares nos domicílios. Esses dados 
associados à situação ambiental e condições de saúde, que apesar de situarem-se abaixo da média 
dos dados do ICV, mostra que a população que vive no território Agreste de Alagoas está um tanto 
satisfeita com as situações que se colocam.  Entre esses, mostrou-se ser fraco a credibilidade 
concedida às organizações comunitárias locais e a participação em atividades culturais, demarcando 
certa perca de identidade com os aspectos locais. Essa conjuntura pode ser demarcada pelo grau de 
importância prestado na representação do ICV geral a partir de sua média (Figura 05). 
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Figura 05. Efeitos do Desenvolvimento.  
Fonte: SGE/CAI/MDA. 

 
Por essa dimensão observa-se também, que a família constitui-se basicamente de chefe de 

família, esposa/marido e filhos. Pela pesquisa de campo foi possível verificar que 46% eram 
esposa/marido e 43% chefe de família, principalmente. Nesse contexto, observa-se que o chefe de 
família, na maior parte dos municípios apresenta idade superior a 60 anos (38,46%), seguido de 
atores com faixa etária entre 40 e 50 anos (20,51%) e com faixa etária entre 50 e 60 anos (19,65%), 
notadamente. Os municípios de Arapiraca e Palmeira dos Índios foram os que apresentaram o maior 
número de chefes de família com idades superior a 60 anos. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A ideia de “desenvolvimento” assumido no respectivo trabalho presumiu o sentido de 
modelo. Pelo exposto, várias foram às tentativas de implementações de modelos econômicos rurais, 
imposto de cima para baixo, por entidades multilaterais aos países periféricos e por consequência, a 
seus respectivos estados. Desta feita, o desenvolvimento parece uma incógnita para muitos países 
periféricos, haja vista a necessidade de gerar crescimento econômico com bem estar social, quase 
nunca alcançados e sem objetivação desses modelos implementados.  

O desenvolvimento territorial rural é mais um modelo, na tentativa de suprir crises 
desencadeadas agora em países desenvolvidos, como no caso da União Europeia e copiada em 
algumas de suas características por agencias interventoras nos países periféricos, cujo respaldo tem 
sido avaliado com certa desconfiança.  

No Brasil, a adoção do modelo de desenvolvimento territorial é resultado do fortalecimento 
social de forças locais na luta pela redemocratização do país; da implementação da Constituição de 
1988, que fortaleceu a descentralização política do país e a consolidação de arranjos sociais locais 
(conselhos); da desregulamentação da economia com a consolidação de experiências autônomas; e 
da recomendação das agências multilaterais. Nessa conjuntura o território, ao molde brasileiro, 
define sua forma e função no espaço-tempo a partir da diversidade ambiental, espacial, demográfica 
e cultural. Essa definição implica planejamento e gestão de programas e projetos, a partir da 
integração de municípios ou regiões com características semelhantes em torno de um município 
urbano que mais o influencie. Essa integração determinou a consolidação de 6 territórios rurais 
principais em Alagoas, segundo definição do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
sendo foco para o referido trabalho o Agreste de Alagoas, que agregou 19 municípios na porção 
central do estado. 

Esse território mostrou-se dinâmico/mediano em praticamente todas as dimensões e 
variáveis consideradas pelo Sistema de Gestão Territorial. Sendo destacável como problemas, 
aspectos referentes a acesso aos programas do governo, acesso a crédito, a assistência técnica e a 
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presença de instituições, em termos de fatores de desenvolvimento; seguidos de diversificação nas 
fontes de renda familiar e preservação da vegetação nativa, nas características do desenvolvimento; 
e por fim, a participação em atividades culturais, no que se refere aos efeitos do desenvolvimento. 
Tais problemas foram apontados pelos indivíduos/famílias que vivenciam o território, que apontam 
como solução principal, a assistência técnica na promoção de repasse de conhecimento a respeito de 
propostas do governo e manejo com a agropecuária. Essa solução se expressaria em melhoras na 
preservação do meio ambiente e por consequência, na maior expressividade das atividades culturais 
referentes às práticas agrícolas. 

Sendo assim, o modelo de desenvolvimento territorial se define como uma estratégia de 
melhoria das condições sócia econômicas dos municípios que o compõem, desde que as pretensões 
de implantação de projetos sejam comuns a todos ou praticamente todos os constituintes territoriais.  
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