
APRESENTAÇÃO

Este livro visa apresentar os resultados iniciais do projeto de pesquisa As Políticas 
Territoriais Rurais e a Articulação Governo Federal e Estadual: um estudo de caso da 
Bahia, no âmbito da Chamada Pública PNPD no 018/2014 do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 

Em que pese o recorte espacial do objeto de estudo, o desenvolvimento terri-
torial rural no estado da Bahia está embebido em uma discussão mais geral que se 
objetiva na problemática do desenvolvimento nacional. O ponto de inflexão nas 
transformações das estruturas produtivas nacionais para capitalistas se materializou 
a partir dos anos 1930 do século XX, quando se internalizou o modelo de substi-
tuição de importações, o qual trouxe consigo os elementos para a modernização 
conservadora da estrutura econômica e social nacional. 

Puxados pelos investimentos públicos e privados, o tecido industrial foi se cons-
tituindo de forma desarmônica e dual (moderno e atrasado convivendo no mesmo  
espaço e tempo), fortalecendo uma economia urbano e industrial heterogênea  
e reforçando os desequilíbrios inter e intra regionais. Deste modo, a estrutura 
econômica nacional foi se conformando de maneira marcadamente assimétrica, 
entre aqueles que conseguiram se inserir na lógica urbano-industrial de valorização 
do capital e aqueles que permaneceram às margens desse processo. 

Destarte, é nesse ambiente de heterogeneidade estrutural e produtiva que foram 
construídos os alicerces para a atuação do Estado, enquanto, agente responsável 
pela indução da demanda agregada. Assim, o Estado teve um papel fundamental 
nesse modelo de desenvolvimento, porque, por meio do planejamento econômico 
centralizado, teceu ações e programas que instigaram a cristalização dos setores 
dinâmicos da economia, os quais tiveram um papel singular no processo de  
diversificação da estrutura industrial nacional, como também, da economia baiana.

Essas forças de modernização conservadora se impulsionaram até o final 
dos anos 1970 do século XX, quando a ruptura do padrão de Bretton Woods se 
materializou e o país entrou em uma profunda crise fiscal e financeira. Com suas 
finanças fragilizadas, o Estado brasileiro perdeu sua capacidade de investimento e 
reduziu sua atuação como indutor da demanda agregada.

Assim, os anos 1990 estiveram profundamente marcados por mudanças 
na estratégia de desenvolvimento, com adoção dos postulados do Consenso de 
Washington, que reduziu o papel intervencionista do Estado, que, aos poucos, foi 
perdendo sua centralidade como agente dinamizador da economia. O mercado 
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tornou-se o principal ator responsável pela indução e dinamização das atividades 
econômicas. Em meio a esse cenário econômico, emergem políticas de desenvol-
vimento endógenas que tiveram o papel de auxiliar na indução da constituição de 
arranjos socioeconômicos locais como estratégia de desenvolvimento. Nela, com 
o Estado desempenhando um papel secundário no processo de fortalecimento das 
economias locais, esperava-se que a indução dos arranjos socioeconômicos, por 
meio da consolidação do capital social local, fosse capaz de dar maior dinamismo 
às suas economias.

No entanto, esse modelo de desenvolvimento econômico por si não foi 
suficiente para transformar a realidade econômica e social das localidades menos 
desenvolvidas (denominadas por nós nesta coletânea por territórios rurais depri-
midos), que se encontravam em uma inercia demonstrada por indicadores sociais 
(educação, saúde, renda) que se encontravam aquém da média nacional, com 
uma elevada parcela da população em situação de pobreza e de extrema pobreza. 

Portanto, é no bojo deste processo que, a partir de 2003, com um novo  
governo, emergem estratégias territoriais que visam um processo de desenvolvimento 
includente, em que o papel do Estado nacional visa combinar as ações buttom-up  
com as top-down, reconhecendo o protagonismo coletivo local dos arranjos  
socioprodutivos, mas ampliando suas ações na superação de obstáculos estruturais 
para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, é que o objetivo deste livro que é analisar as políticas governa-
mentais rurais brasileiras que fazem o uso da abordagem territorial, com destaque 
para o estado da Bahia que, ademais de receber as políticas nacionais, também 
implementou políticas territorial própria. 

Importante registrar que essa estratégia de desenvolvimento, com o uso do 
enfoque territorial rural visa romper com a perspectiva tradicional de planejamento 
que estimula as estratégias e ações do Estado de maneira exclusivamente centralizada, 
por meio de incentivos setoriais, que mantém a dualidade rural-urbano. Portanto, 
amplifica-se a ação da política pública no território e o Estado torna-se um agente 
importante na indução do desenvolvimento destes espaços, rompendo, portanto, 
com a perspectiva exclusiva do desenvolvimento endógeno, no qual o motor da 
transformação seria dado pela capacidade do capital social local em promover uma 
maior inserção nos mercados. 

Deste modo, as ações de intervenção do Estado sobre a economia, se assenta 
numa perspectiva que visa combinar as ações de cima para baixo (top-down), como 
também, de baixo para cima (bottom-up). Para tanto, foram constituídos novos 
arranjos institucionais, de caráter intermunicipal, para orquestrar os vários interesses 
sociais que são tecidos no entorno dos projetos socioeconômicos construídos para 
transformar a realidade das populações que vivem nesses territórios, com vistas à 
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redução da pobreza e da miséria de parcelas importantes da sociedade brasileira. 
Há que se reconhecer, entretanto, que essa orquestração de interesses não é algo 
trivial, porque, além de envolver os interesses dos atores que compõem a federação 
nacional (governança vertical), exige ainda envolver os distintos segmentos sociais 
locais (governança horizontal).

Portanto, o objetivo deste livro é jogar um pouco de luz sobre o tema das 
políticas territoriais rurais e sua articulação entre o governo federal e estadual, a 
partir de um caso específico, o da Bahia, mas pode servir de referência para outros 
estados da União.
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