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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais políticas públicas rurais que 
utilizam o enfoque territorial no Brasil nas duas últimas décadas. Essas políticas 
adotaram o recorte territorial a partir da agregação de municípios contíguos e 
induzem a constituição de arranjos socioprodutivos com vistas à eleição de projetos 
que acelerem o processo de desenvolvimento e reduzam a pobreza.

Os territórios induzidos por políticas públicas, particularmente em países 
em desenvolvimento, como é o caso brasileiro, na sua grande maioria, vêm sendo 
constituídos em realidades territoriais economicamente deprimidas,1 e sua organiza-
ção visa reduzir a pobreza e as desigualdades regionais, também visando conferir 
maior competitividade territorial para seu ingresso em mercados nacionais mais 
dinâmicos, ou mesmo em mercados internacionais.

Grosso modo, o uso do enfoque territorial no Brasil iniciou-se há pelo menos 
duas décadas, quando a perspectiva territorial deixou de associar-se ao espaço 
municipal para constituir-se em espaços intermunicipais (território zona). 

Naqueles territórios zonas que apresentavam baixa dinâmica econômica e 
social, o Estado, por meio de políticas públicas, induziu os territórios rurais, me-
diante a constituição de arranjos socioprodutivos cujo enfoque era a participação 
de representantes da sociedade civil organizada, os quais tinham a atribuição de 
realizar diagnósticos, identificar e elaborar projetos de desenvolvimento local, bem 
como executar sua gestão. 

Nesses espaços, portanto, por meio do enfoque territorial, motivou-se os atores 
sociais locais a construírem estratégias de desenvolvimento por meio de projetos 
eleitos, sustentados por uma concertação social viabilizada pela construção de um 
pacto territorial com vistas ao desenvolvimento endógeno. 

1. Os territórios economicamente deprimidos são constituídos por municípios com níveis baixos de desenvolvimento, 
de ritmo de crescimento e de potencial de desenvolvimento. Seus indicadores sociais (educação, saúde e mortalidade) 
ficam aquém da média nacional, assim como sua capacidade institucional (avaliada pelo grau de participação local em 
sua gestão, sua capacidade financeira e gerencial). 
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Para tanto, este capítulo2 apresenta a evolução recente (duas décadas) das 
políticas territoriais rurais no Brasil, está organizado em quatro seções, além desta 
introdução. Na seção 2, apresentam-se as políticas da década de 1990, em que o 
corte territorial/local era municipal. Na seção 3, apresentam-se as políticas gover-
namentais que reorientam as políticas territoriais por meio de arranjos sociopro-
dutivos intermunicipais. Na seção 3, destacamos três inovações introduzidas pelas 
políticas territoriais rurais de corte intermunicipal que consideramos representar um 
avanço quando comparadas às políticas setoriais e às territoriais de corte municipal.  
Por fim, a seção 5 faz algumas observações finais sobre a temática.

2 AS POLÍTICAS TERRITORIAIS RURAIS DE CORTE MUNICIPAL

A primeira experiência de política pública de adoção do enfoque territorial ru-
ral no Brasil pode ser datada em 28 de junho de 1996, mediante o Decreto no 
1.946, quando foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura  
Familiar (Pronaf). Esse programa tinha como objetivo promover o “desenvolvimento 
sustentável” dos agricultores familiares, aumentando sua capacidade produtiva, 
gerando empregos e melhorando sua renda. Com o Pronaf, além das linhas de 
crédito direto aos agricultores familiares e da linha de crédito de capacitação, foi 
criada uma outra, denominada Infraestrutura e Serviços, que pode ser caracterizada 
como um primeiro ensaio de política pública territorial rural no país. 

Para que fossem beneficiados com esse recurso, os municípios selecionados 
– pouco mais de mil, todos com forte presença da agricultura familiar – deve-
riam constituir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CMDRS), cuja composição requeria, pelo menos, 50% de representantes daquele 
segmento social. Caberia a esse conselho a realização de um diagnóstico da realidade 
municipal, a elaboração concertada de um Plano Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PMDRS) e a sua gestão.3

O objetivo básico da linha Infraestrutura e Serviços do Pronaf era

eliminar gargalos que estão retardando ou impedindo o desenvolvimento rural em 
área em que predomine a presença de agricultores familiares. (...) Como exemplos 
de infraestrutura financiável no âmbito do Pronaf, cita-se: rede principal de energia 
elétrica, canal principal de irrigação, estradas vicinais, armazém e abatedouro comu-
nitário, habitação rural, unidades didáticas etc. (...) Podem ser financiados serviços 
de apoio ao desenvolvimento rural prestados por entidades públicas ou privadas que 

2. Versão modificada de Ortega (revista Campo-Território) e resultado de pesquisas desenvolvidas pelo bolsista  
(Chamada Pública do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD do Ipea no 018/2014) e do projeto  
Desenvolvimento Territorial Rural – Estudo Comparado Brasil-Espanha, no marco do acordo de Cooperação Internacional 
– Brasil e Espanha (Processo CNPq no 490415/2011-3).
3. Para uma avaliação das potencialidades e dos limites do Pronaf Infraestrutura e Serviços, consultar Ortega e Cardoso 
(2002).
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contribuam para o fortalecimento da agricultura familiar, como a assistência técnica 
e extensão rural, pesquisa agropecuária etc. (Brasil, 2000, p. 13).

Para além da dotação imediata de infraestrutura e serviços, essa linha de fi-
nanciamento tinha ainda a “pretensão inovadora” de mobilizar, facilitar e regular 
as atividades da sociedade, “complementando-a sem substituí-la”. Buscava-se, dessa 
maneira, “o protagonismo dos agricultores familiares no planejamento, implantação 
e avaliação de projetos de caráter municipal e comunitário” (Abramovay e Veiga, 
1999, p. 10), numa clara perspectiva de fomentar o desenvolvimento autônomo 
e endógeno nestes territórios.

Nesse sentido, os recursos para o financiamento dessas ações estariam 
disponíveis para aqueles municípios selecionados pelo Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Rural Sustentável a partir da análise de um PMDRS, o qual 
deveria ser aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Para tanto, Ortega e Cardoso (2002) reconhecem que a linha de crédito Pronaf 
Infraestrutura e Serviços constituía-se em importante iniciativa de construção de 
política pública descentralizada, baseada numa abordagem territorial, entretanto, 
ressaltam que há limites desta política como eixo estratégico para o desenvolvimento 
local. De acordo com os autores, 

o Pronaf pode e deve ser pensado como eixo fundamental e estratégico para o desen-
volvimento local. Entretanto, cabe perscrutar até que ponto o Pronaf Infraestrutura, 
pensado enquanto uma política de desenvolvimento local tem efetivamente contri-
buído para a viabilização de uma concertação de interesses capaz de engendrar um 
pacto territorial, ou seja, uma capacidade socioterritorial de articulação de interesses 
diversos em torno de um projeto viável de desenvolvimento local (Ortega e Cardoso, 
2002, p. 299).

Desse modo, a forma de construção e articulação dos interesses para a viabi-
lização do projeto de desenvolvimento local encontra suas limitações, de acordo 
com Ortega e Cardoso (2002), no modo como se objetiva a distribuição dos 
poucos recursos oferecidos pelo programa para as melhorias em infraestrutura que 
essas localidades requerem, bem como no viés eminentemente agropecuário dos 
projetos elaborados e da dificuldade em se incluir segmentos sociais urbanos em 
municípios de perfil rural.

No entanto, é importante ressaltar que nos anos 1990 outras experiências de 
políticas de desenvolvimento local, sempre de caráter municipal, também foram 
implementadas. No final daquela década, o governo Fernando Henrique Cardoso 
articulou a criação do Programa Comunidade Ativa, dirigido a municípios com 
elevada pobreza e invariavelmente de perfil rural. O programa foi criado com o 
objetivo de combater a pobreza e promover o desenvolvimento através da indução 
de fóruns de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), inserindo-se,  
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dessa maneira, as estratégias de desenvolvimento territorial/local por meio da 
indução de arranjos sociais municipais (Ortega e Mendonça, 2006).

Esses programas territoriais, tanto o Comunidade Ativa como o Pronaf 
Infraestrutura e Serviços, buscavam aumentar a “eficiência” das políticas públicas 
por meio de ações locais (cunho municipal) de caráter autônomo e endógeno. 
Nesse sentido, com pequenas dotações orçamentárias, esperava-se que, por meio 
da capacidade de organização local, acionando seu capital social, os processos de 
desenvolvimento local fossem deslanchados.

Criticamente, em outros trabalhos (Ortega, 2008; Ortega e Cardoso, 2002), 
questionou-se a capacidade desses municípios, a partir de seu capital social, de 
construir um processo virtuoso de desenvolvimento de maneira autônoma e en-
dógena, tomando como exemplo as experiências europeias, particularmente as da 
chamada Terceira Itália.

Há que se reconhecer, portanto, que aquelas experiências de políticas territo-
riais – diferentemente do que é verificado na Iniciativa Comunitária das Ligações 
entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural (Leader), da União Europeia, 
em que as ações buttom-up combinam-se com as top-down, com importante volume 
dos recursos públicos –, a hegemonia do pensamento neoliberal na orientação de 
políticas públicas, levou à indução da constituição de arranjos socioprodutivos 
incapazes de alcançar os objetivos esperados, isto é, promover um desenvolvimento 
capaz de sanar problemas como a pobreza e levar o território a uma inserção em 
mercados mais competitivos.

Portanto, para Ortega e Cardoso (2002), esses conselhos, em sua maioria 
de caráter meramente formal, para possibilitar o acesso aos recursos públicos 
encontram dificuldade para eleger uma “ideia guia” de grande efeito multiplica-
dor sobre a localidade a partir de diagnóstico realista, com base em um projeto 
bem desenhado e bem gerido. Ademais, há que se reconhecer que, naqueles anos 
iniciais, o volume de recursos do Pronaf Crédito, que financia individualmente 
os agricultores familiares, era reduzido e insuficiente para possibilitar melhor 
inserção dos agricultores e permitir que aquela primeira experiência de uso do 
enfoque territorial, o Pronaf Infraestrutura e Serviços, fosse bem-sucedida. Dito 
de outra forma: de maneira autônoma e endógena, municípios com baixo índice 
de desenvolvimento humano (IDH), baixo capital social, infraestrutura precária e 
poucos recursos não conseguiram alcançar objetivos tão ambiciosos como os que 
se estabeleciam em suas proposições legais.
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3 AS POLÍTICAS TERRITORIAIS DE CORTE INTERMUNICIPAL

Em 2003, no início do governo Lula, ocorreram mudanças importantes nas políticas 
públicas de desenvolvimento territorial rural. Passou-se a induzir a constituição 
de territórios zonas, de caráter intermunicipal, ou seja, territórios constituídos em 
espaços geográficos contínuos, que aglutinaram municípios selecionados por crité-
rios como o IDH, selecionando aqueles de elevada pobreza, presença expressiva de 
agricultores familiares, beneficiários de programas governamentais de transferência 
de renda – como o Bolsa Família –, dentre outros. 

Esses territórios zonas, denominados por Ortega (2008) como territórios rurais 
deprimidos, caracterizavam-se por serem territórios organizados por municípios com 
baixo ritmo de crescimento e baixo potencial de desenvolvimento. Seus indicadores 
sociais (educação, saúde e mortalidade) ficavam aquém da média nacional, assim 
como também sua capacidade institucional (avaliada pelo grau de participação 
local em sua gestão e sua capacidade financeira e gerencial).4 

Nesse sentido, o enfoque territorial continuou sendo enaltecido como alterna-
tiva para o desenvolvimento de municípios de perfil agrário e, essencialmente, com 
predominância da agricultura familiar. Exemplos de programas dessa natureza são os 
casos dos Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 
Local (Consads), criados no âmbito do Programa Fome Zero; dos Territórios Rurais 
da recém-criada Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS); e, mais recentemente, em 2008, os 
Territórios da Cidadania, que estiveram sob a coordenação da Casa Civil.

A perspectiva territorial adotada por esses programas apresentava, em 2003, 
inovações em relação às experiências anteriores – Comunidade Ativa e Pronaf  
Infraestrutura e Serviços. Além do caráter intermunicipal, implícita ou explicita-
mente, o rural passou a ser apreendido como espaço, e não como setor agropecuário, 
como tratado pelas políticas agrárias tradicionais. De outro lado, por tomarem o 
conjunto do município como referência para suas ações, seus espaços urbanos tam-
bém deveriam ser contemplados. Nesse sentido, o desafio proposto era a superação 
da velha dicotomia rural-urbana utilizada na formulação das políticas públicas.

Além dessas orientações territoriais, outras ações importantes foram persegui-
das, ou seja, houve a preocupação em inserir essas economias em mercados dinâ-
micos (regionais, nacionais e internacionais), buscando-se, dessa maneira, geração 
de emprego e renda. Para tanto, foram introduzidas nos projetos elaborados por 
esses territórios propostas de inovações tecnológicas produtivas e organizacionais. 

4. A denominação deprimido é utilizada em documentos da União Europeia na classificação de seus territórios, par-
ticularmente em suas políticas de desenvolvimento rural no âmbito do Programa Leader. Há mais informações neste 
endereço eletrônico: <https://goo.gl/YUAwmV>. 
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Apesar das intencionalidades das inovações introduzidas por essas experiências 
territoriais induzidas por políticas públicas, sua adoção nas estruturas de governan-
ça ainda está longe de ser uma realidade. Essa implementação requer, antes que 
tudo, a edificação de uma coesão territorial abrangente que crie as condições para 
a arquitetura de pactos territoriais para o desenvolvimento includente de todos os 
segmentos sociais, rurais e urbanos. 

Além disso, para o sucesso das experiências territoriais, conforme registrou 
Ortega (2008), ainda que as forças territoriais sejam aglutinadas em torno de 
um projeto de desenvolvimento que represente os anseios de amplos segmentos 
sociais, não se pode deixar de reconhecer as dificuldades para seu sucesso. Mesmo 
porque os processos de reterritorialização requerem, além da participação de forças 
locais, ações externas que, no caso dos territórios economicamente deprimidos, 
despertam pouco ou nenhuma atração por parte dos grandes capitais nacionais 
ou internacionais. 

Essa ação externa, portanto, nesses casos, só pode vir do Estado. Isso acontece 
porque a ação governamental deve se dirigir aos investimentos em infraestrutura 
básica, de comunicação e transporte, energia, educação, saúde etc. Dessa maneira, 
para que se tenha êxito nos chamados territórios deprimidos, é preciso que as políticas 
públicas territoriais rurais adotem ações top-down combinadas com ações buttom-up. 

Reconhecem-se, dessa maneira, as possibilidades do uso do enfoque territo-
rial no mundo rural. Entretanto, também há que se reconhecer os limites desses 
territórios para a construção de trajetórias virtuosas. Não se pode, portanto, 
tomar as políticas de desenvolvimento territorial como panaceia para a inserção 
daqueles territórios nos circuitos comerciais de bens e serviços. Ou seja, o sucesso 
das políticas de desenvolvimento territorial não pode residir apenas na indução 
de um arranjo socioprodutivo e aguardar que a autodeterminação das populações 
locais seja suficiente para viabilizar um processo de desenvolvimento endógeno.  
Nestes casos, o papel do Estado é fundamental tanto na constituição de uma 
infraestrutura básica como no fomento aos projetos identificados de maneira 
participativa pelos atores sociais locais. 

As dificuldades para a construção daquela coesão territorial, entretanto, são 
ainda mais evidentes nas realidades de territórios deprimidos, em que as assimetrias 
de poder tanto inter como intraclasses são evidentes. Portanto, ainda de acordo 
com Ortega (2008, p. 74),

na base desse desenvolvimento territorial estaria (...) a identificação ou criação de uma 
cultura no território centrada na crença em uma perspectiva de desenvolvimento, 
alicerçada em capacidades e recursos existentes em nível territorial, no aproveitamento 
de recursos humanos, na mobilização de atitudes e valores, com o objetivo de criar 
uma trajetória de desenvolvimento.
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Nesses espaços territoriais, na maioria das vezes de caráter rural, é que se 
devem reconhecer as particularidades da ação dos atores sociais coletivos (organi-
zações de caráter econômico ou representativo/político). Estes atores sociais são 
importantes para a construção daqueles arranjos institucionais,5 para a realização 
de um diagnóstico da situação econômica, social e ambiental e, ainda, para a 
elaboração e a gestão de um projeto concertado na busca de alternativas para o 
desenvolvimento territorial rural.

Nessa situação, conforme ressaltamos anteriormente, para que emirja um 
projeto de caráter includente e com boas chances de sucesso é que se compartilha 
da tese de Favareto e Seifer (2012, p. 63) de que o rural deve ser visto sob uma 
perspectiva para além da estritamente econômica, uma perspectiva espacial, onde 
se vive, se produz, se preserva e se contempla a natureza. 

É nesse sentido que se observa, de um lado, o crescente esvaziamento de sen-
tido do rural como sinônimo de agropecuário e de agrário, levando à emergência 
de uma necessária visão territorial sobre o rural. De outro lado, reconhecendo as 
características das sedes municipais desses territórios, cujas dinâmicas econômicas, 
sociais e culturais são profundamente marcadas pelo rural, é que se deveria superar 
a dicotomia rural-urbana na hora de identificar projetos potencialmente virtuosos, 
cujo efeito multiplicador não deixaria de alcançar o rural.

Portanto, essas recentes políticas públicas de desenvolvimento rural vêm 
utilizando o enfoque territorial em sua implementação, e o fazem a partir da 
constituição de territórios zonas. Nela, o enfoque territorial vem sendo enaltecido 
como alternativa para o desenvolvimento de municípios de perfil agrário e, parti-
cularmente, com predominância da agricultura familiar. A seguir, apresentamos as 
experiências dos Consads, dos Territórios Rurais da SDT/MDS e dos Territórios 
da Cidadania.

3.1 Os Consads

De acordo com documentos oficiais, a implantação do Programa Fome Zero6 
(2003) objetivava basicamente a “erradicação da fome através de ações integradas 
e estruturadas por uma política nacional permanente de segurança alimentar e 
nutricional” (Programa Fome Zero, 2003). No campo das ações territoriais, a 
instalação dos Consads constituiu-se numa estratégia de cooperação entre o poder 

5. De acordo com Reis (2007, p. 128), “arranjos institucionais incluem vários modos de coordenação da ação coletiva: 
mercados e hierarquias empresarias (que exprimem o autointeresse e assentam os primeiros em formas de poder hori-
zontal e as segundas numa forma de poder vertical); comunidades e Estado (que exprimem normas sociais compulsórias, 
assentando as primeiras em formas de poder horizontal e o Estado em forma de poder vertical); associações e redes 
(em que se registra uma combinatória de formas de poder e de motivos para ação)”.
6. Para mais informações sobre o programa governamental, consulte o documento Fome Zero: a experiência brasileira. 
Disponível em: <https://goo.gl/pqmXux>. 
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público e a sociedade civil voltados para 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. 

Foram constituídos em 2003 quarenta Consads. Destes, 26 consideraram a 
implementação de um por estado da Federação e os outros quatorze, sua localiza-
ção nas regiões Norte e Nordeste; e a existência de Consads interestaduais; bem 
como os Consads com mais municípios com cartão-alimentação e localizados 
em mesorregiões diferenciadas do Ministério da Integração Nacional (MI) e do  
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Esses quarenta 
Consads englobam 585 municípios e uma população de mais de 11 milhões de 
habitantes.7

Em última instância, a seleção daqueles territórios seguiu os critérios elen-
cados a seguir. 

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 infraestruturais, cuja atividade econômica 
e de subsistência reside, na maior parte dos casos, na agricultura familiar (Franca, 
2003, p. 7).

A concepção dos Consads está assentada na noção de desenvolvimento local, 
tendo como ação norteadora a busca pela segurança alimentar, que seria alcança-
da não só mediante políticas e ações compensatórias, mas também por meio da 
busca por uma dinamização econômica dos territórios atendidos. Nesse sentido, a 
busca pela segurança alimentar no território pode ser apreendida como estratégia 
orientadora para o desenvolvimento desses territórios deprimidos (Ortega, 2009).

Para alcançar esse objetivo, parte-se do princípio de que os problemas locais 
e suas soluções extrapolam os limites municipais. Nesse sentido, o enfrentamento 
desses problemas, a alavancagem das potencialidades e a construção e o fortaleci-
mento do capital social poderiam ter mais viabilidade se realizados mediante uma 
articulação entre grupos de municípios unidos por laços de identidade social, 
cultural, ambiental, tecnológico ou econômico (Ibam, 2003).

De modo geral, os Consads se encarregam disto: i) promoção de proje-
tos concebidos de forma pactuada entre a sociedade civil e o poder público; e  
ii) fornecimento de apoio técnico e aval institucional na obtenção de recursos por 
meio de parceiros estaduais, nacionais e internacionais.

Nessa perspectiva, a elaboração de um diagnóstico da realidade territorial e a 
identificação de projetos intermunicipais de desenvolvimento tornam-se os eixos 

7. Para mais informações, consultar: <https://goo.gl/y3DC6k>. Acesso em: 27 mar. 2005.
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norteadores do planejamento de tipo bottom-up. Para isso, os Consads devem 
constituir uma organização centrada numa estrutura decisória que tenha um órgão 
de deliberação máxima com características de fórum e órgãos de nível decisório 
gerencial e operacional. As decisões negociadas e pactuadas no fórum devem dar 
origem a um plano de ação. Este deve ser acompanhado de um processo seguinte 
de monitoramento e avaliação dos processos, resultados e impactos das ações 
implementadas.8

Em sua constituição, procurava-se incentivar uma atuação por meio de 
políticas estruturantes como contraponto às medidas emergenciais exigidas para 
o atendimento de populações ameaçadas pela insegurança alimentar, e suas ações 
voltam-se para a construção de bases sólidas que permitam às populações mais 
pobres obterem trabalho e renda. Pretende-se, dessa maneira, gerar um ambiente 
socioeconômico propício para a garantia de segurança alimentar e a construção 
de um processo de desenvolvimento territorial.

Em outras palavras, reconhece-se que a cooperação entre municípios, a partir 
de uma estratégia comum de desenvolvimento, construindo arranjos socioproduti-
vos locais, torna viáveis ações e projetos fundamentais para a segurança alimentar 
que seriam gravemente dificultados se fossem implementados pelos municípios 
isoladamente. Busca-se, portanto, com essa iniciativa, reconhecer territórios cons-
tituídos por municípios cuja articulação em torno de projetos comuns possam 
melhor resolver seus problemas em torno da segurança alimentar e proporcionar 
o desenvolvimento local.

Em trabalho anterior, Ortega (2008) indicou algumas das dificuldades en-
frentadas pelos Consads para alcançar os objetivos a eles propostos. Destaque-se, 
dentre elas, a heterogeneidade entre os municípios selecionados, que dificulta a 
concertação em torno de um projeto comum; as dificuldades em função da assi-
metria de poder, que nem sempre permite a participação de todos os segmentos 
sociais; bem como a dificuldade em articular um arranjo político vertical, desde 
o governo federal até os municipais, e uma coordenação horizontal nas diferentes 
esferas de governo. Além disso, há que se registrar o pequeno volume de recursos 
para um projeto tão ambicioso como esse de garantir a segurança alimentar por 
meio de projetos de desenvolvimento local.9 

8. Além do fórum, os Consads possuem o conselho fiscal, que fiscaliza e aprova suas contas. Cabe ao conselho do 
Consad a implementação das ações definidas pelo fórum. O conselho é constituído por uma representação que deve 
ser espelhada no fórum, constituindo-se numa instância colegiada operacional. Essa operacionalização é realizada por 
uma secretaria executiva por meio de parcerias com agentes governamentais nos três níveis, com organizações não 
governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) etc.
9. Para se ter uma ideia, em 2006, ações que visavam à segurança alimentar dos consórcios receberam do MDS, por 
meio do Edital no 01/2006, apenas R$ 4 milhões. Foram aprovadas naquele ano 83 proposições, encaminhadas pelos 
quarenta Consads de todas as regiões do país.
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Outra dificuldade dos primeiros anos dessas políticas, conforme apontado por 
Ortega (2008), diz respeito às dificuldades dos repasses dos recursos aos conselhos 
e colegiados territoriais. Por questões legais, o governo federal estava impedido de 
transferir recursos para aqueles organismos de gestão territorial. Essa dificuldade, 
a partir da implementação da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, pode ser supe-
rada com a criação de consórcios públicos com personalidade jurídica de direito 
público. Um dos objetivos desses consórcios é exatamente facilitar a gestão pública 
nos municípios e permitir que atuem em parceria para melhorarem sua capacidade 
técnica, gerencial e financeira.10

Por fim, pode-se concluir que a política territorial oriunda do MDS perdeu 
prioridade no âmbito desse ministério desde sua criação. Implantados ainda no 
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (Mesa), os 
Consads mantêm até hoje o mesmo número inicial de territórios, o que dá mostra 
daquela perda de prioridade desde a extinção desse ministério e sua absorção pelo 
MDS. Seja pela mudança de estratégia governamental no combate à insegurança 
alimentar, à fome e à pobreza, seja pelo maior protagonismo do programa territorial 
rural pelo MDS – e depois com os Territórios da Cidadania –, o certo é que esse 
programa, na verdade, jamais chegou a ter a importância pretendida em sua criação.

3.2 Os Territórios Rurais da SDT/MDS

No início do governo Lula, foi constituída no Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário a Secretaria de Desenvolvimento Territorial para reorientar a 
estratégia das políticas de desenvolvimento rural daquele ministério. Essa nova 
estratégia governamental para o desenvolvimento rural, numa perspectiva in-
termunicipal, vai ao encontro da proposta que emergiu no I Plano Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável (I PNDRS), idealizado em 2002 pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. A abordagem territorial é o eixo 
central de suas propostas, e acabou constituindo-se no foco de atuação da SDT, 
criada no ano seguinte.11

Assim, concordavam os idealizadores das propostas territoriais do governo 
Lula, recém-eleito, que a abordagem territorial permitiria uma maior capacidade 
de interlocução entre os poderes públicos e os atores sociais mais organizados, 
compromissados e sintonizados em torno de projetos de desenvolvimento rural.  

10. De acordo com a Lei no 11.107/2005, que cria a figura jurídica dos consórcios públicos, permite-se a parceria de dois 
ou mais entes da Federação (estados ou municípios) para a realização de ações de interesse comum em qualquer área, 
como saúde, educação, desenvolvimento social, entre outros, visando promover o desenvolvimento de uma determinada 
região. Dessa maneira, facilita-se a transferência de recursos federais.
11. Pode causar estranheza que uma proposta que emergiu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso seja 
implementada no governo Lula. Entretanto, é preciso lembrar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural  
Sustentável era composto por representantes da sociedade civil que comungavam com a proposta. Alguns deles, inclusive, 
passaram a integrar a equipe do novo governo no MDS em postos-chave. 
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Essa abordagem também permitiria uma maior articulação dos diferentes níveis 
do governo e das organizações da sociedade em torno de um pacto territorial  
(Brasil, 2003). Ou seja, permitiria a consolidação de um arranjo político vertical, 
desde os conselhos intermunicipais, passando pelos conselhos estaduais até o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf ).

O objetivo da SDT seria, portanto, encontrar uma melhor integração e 
articulação das políticas públicas do governo federal, estadual e municipal com a 
sociedade civil em torno do desenvolvimento de territórios, visando promover e 
acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive 
as de gênero, raça e etnia, por meio da estratégia de desenvolvimento territorial 
sustentável (Brasil, 2003).

Com a criação da SDT, a linha de financiamento Pronaf Infraestrutura e 
Serviços12 mudou sua unidade de atendimento. Esta passou a ser dirigida ao de-
senvolvimento de “territórios rurais”, por meio do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), implementado pela SDT desde 2003.

A estratégia principal de atuação da SDT seria promover ações descentrali-
zadas que valorizassem os potenciais endógenos locais no processo de desenvolvi-
mento desses territórios. Ações que visam apoiar a organização e o fortalecimento 
institucional dos atores sociais locais na gestão participativa do desenvolvimento 
sustentável dos territórios rurais e promover a implementação e integração das 
políticas públicas (Condraf, 2004).

A ideia, portanto, era unir os municípios em torno de um projeto de desenvol-
vimento territorial por meio da formação de arranjos intermunicipais que viabilizas-
sem um pacto territorial pelo desenvolvimento. O desafio da SDT seria identificar 
e constituir os territórios a partir da composição de identidades regionais como 
elemento aglutinador e promotor do desenvolvimento sustentável (Brasil, 2003).

Ressalte-se ainda o seguinte.

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, explícita 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, grifo nosso).

Sob essa orientação, em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de  
Desenvolvimento Territorial do MDS começaram a ser criados os Territórios Rurais 

12. O Pronaf possui três linhas principais de financiamento à agricultura familiar: custeio, investimento e infraestrutura. 
Esta última é dirigida a municípios com forte presença da agricultura familiar, com a exigência da constituição de um 
Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, com a participação de pelo menos 50% de representantes dos agri-
cultores familiares. Seus recursos são dirigidos à infraestrutura municipal.
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no âmbito do Pronat. Atualmente são 165 territórios em funcionamento e mais 
74 em instalação, totalizando 239 territórios, próximo da meta estabelecida pelo 
ministério, de 280 Territórios Rurais até o fim de 2015.

Esses territórios foram criados, portanto, com alguns pressupostos inovadores: 
enfoque territorial; superação dos limites municipais; visão do rural para além de 
uma visão setorial da agricultura; política de superação da dicotomia rural-urbana; 
e construção de um pacto territorial que viabilize a promoção do desenvolvimento 
endógeno. Entretanto, o que se pode observar em estudos recentes (Jesus, 2013) e 
em documentos e sites oficiais é que os colegiados territoriais possuem uma repre-
sentação fortemente dominada por representantes do meio rural, com destaque 
para agricultores familiares, o que tem levado ao fortalecimento de ações dirigidas 
fundamentalmente ao setor agropecuário. 

Por exemplo, no caso do Território do Noroeste de Minas, a representação 
da sociedade civil local em seu colegiado alcança 64% de seus membros, em sua 
totalidade composta por cooperativas de produção agropecuária, sindicatos dos 
trabalhadores rurais e associações de agricultores familiares e de assentamentos. 
Dessa maneira, apesar dos esforços de inovação, o objetivo de romper com um 
certo viés agrarista ainda está longe de ser alcançado. 

Analisando-se os projetos financiados pela SDT para atender às demandas 
dos Territórios Rurais, Ortega (2008, p. 169) concluiu que há a predominância 
dos projetos de caráter agropecuário. Do total de projetos aprovados entre 2003 
e 2006, aproximadamente 45% era agropecuário, enquanto somente 1,37% foi 
para atividades rurais não agropecuária. As atividades agroindustriais receberam 
13,4% dos recursos, enquanto outro valor expressivo foi alocado para capacitação 
e gestão dos colegiados territoriais (35,5%).13

Especificamente para o caso do Território Noroeste de Minas, essa conclu-
são continua atual, pois, conforme Jesus (2013), apesar do pequeno número de 
projetos financiados pelo Pronat/projetos de infraestrutura (Proinf ), observa-se 
que esses se concentram em financiamento de atividades setoriais agropecuárias, 
e seus resultados foram considerados difusos e limitados. Entre 2003 e 2011, o 
Colegiado Territorial executou onze projetos daquela linha de financiamento, oito 
destinados a investimentos e três para custeio, todos dirigidos às atividades agro-
pecuárias. O volume de recursos aplicados ao longo daqueles nove anos alcançou 
apenas R$ 946.265,18. Um valor bastante baixo para as dimensões do território, 
para o número de municípios (Fernandes Filho et al., 2012).

13. Para mais informações, acessar: <https://goo.gl/T1iBmd>. Acesso em: 13 ago. 2012. 
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3.3 Territórios da Cidadania

Os Territórios da Cidadania foram lançados na perspectiva de constituírem-se em um 
dos eixos de ação do governo federal com vistas à redução das desigualdades sociais 
e econômicas. Assim, por meio desse programa, pretendeu-se combater a pobreza 
e as desigualdades econômicas e sociais utilizando a estratégia do desenvolvimento 
territorial e tendo como princípio orientador a integração de distintas políticas 
públicas, implementadas por meio da participação social e tomando o território 
como unidade de referência.

Para alcançar esses objetivos, explicitou-se ainda em seus documentos oficiais 
de constituição que a estratégia a ser utilizada pelos Territórios da Cidadania seria a 
da inclusão produtiva das populações pobres dos territórios, o que justifica a adoção 
de ações governamentais coordenadas, de maneira planejada, por meio da integração 
de políticas públicas. Portanto, pode-se concluir desde já uma mudança impor-
tante de orientação, em que as ações top-down passam a ser exercidas de maneira 
mais importante, seja no número delas, seja no volume de recursos empenhados. 

Portanto, pode-se dizer que essa orientação representa uma autocrítica go-
vernamental em torno dos programas territoriais que foram criados na perspectiva 
do desenvolvimento endógeno dos anos 1990. Isso significa, em linhas gerais, que 
o Estado se torna ator importante na indução do desenvolvimento dos territórios, 
haja vista que as convergências de uma pletora de políticas públicas para o território 
criam, em tese, as condições objetivas para induzir, em conjunto com as políticas 
bottow-up, as transformações econômicas e sociais necessárias para a mudança no 
padrão de vida de uma comunidade em específico. 

Para tanto, os Territórios da Cidadania foram constituídos a partir dos Terri-
tórios Rurais, sendo priorizados aqueles que podemos denominar de deprimidos. 
No ano de 2008, foram instalados sessenta Territórios da Cidadania, até alcançar 
os 120 atuais. A escolha e a priorização dos Territórios Rurais, os quais foram 
incorporados ao Programa Territórios da Cidadania, requereram a adoção dos 
seguintes critérios de enquadramento: i) menor IDH; ii) maior concentração de 
agricultores familiares e assentados da reforma agrária; iii) maior concentração de 
populações quilombolas e indígenas; iv) maior número de beneficiários do Programa 
Bolsa Família; v) maior número de municípios com baixo dinamismo econômico;  
vi) maior organização social; e, por fim, vii) pelo menos um território por estado 
da Federação (Ortega, 2008).14 

Para a instalação do Programa Territórios da Cidadania, foram mobilizados 22 
ministérios, entre os quais secretarias com status ministerial, que passaram a com-
por o Grupo Interministerial de Execução e Acompanhamento dos Territórios da  

14. Conferir em: <https://goo.gl/EsSI7x>.
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Cidadania. Dentre esses, quinze realizavam ações diretas nesses territórios, como são 
os casos destes: MDS; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;15 
Ministério da Saúde (MS); Ministério da Educação (MEC); MI; Ministério do 
Trabalho e Emprego (MT); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério das 
Cidades (MCidades); Ministério de Minas e Energia (MME); Ministério da Justiça e 
Cidadania; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Ministério 
da Cultura (MC); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);16 Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM);17 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial;18 Secretaria de Governo da 
Presidência da República; Secretaria de Relações Institucionais; e Casa Civil.

Um número mais reduzido desses organismos compõe o Comitê Gestor  
Nacional dos Territórios da Cidadania,19 a saber: Casa Civil; MDA; MP; Ministério 
da Fazenda (MF); Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria 
de Relações Institucionais; e MDS.

Por sua vez, foram constituídos Comitês de Articulação Estaduais, compostos 
por órgãos federais parceiros do programa, órgãos estaduais indicados pelo gover-
no do estado e até dois prefeitos de cada Território do estado por eles escolhidos.  
De caráter consultivo e propositivo, esse comitê tem como atribuições: i) apoiar a 
organização e a mobilização dos colegiados; ii) promover a integração entre matriz 
de ações federal com programas estaduais e municipais e indicar convergências; e 
iii) acompanhar a execução do programa e auxiliar na sua divulgação. Observa-
-se, assim, o fortalecimento da coordenação vertical, na medida em que uma ação 
interministerial é organizada para articular as diferentes ações top-down. 

Outra exigência que pode facilitar a articulação horizontal, agora no âmbito 
do território, é que sejam constituídos colegiados territoriais em que estejam pre-
sentes representantes das três esferas de governo e da sociedade civil local, numa 
composição paritária na coordenação executiva. Dessa maneira, esses colegiados 
passam a ter uma composição ampliada em relação ao que são os colegiados dos 
Territórios Rurais, em ações bottom-up. 

Na criação dos Territórios da Cidadania, foram definidas pelo governo federal 
135 ações organizadas em três eixos estruturantes: apoio às atividades produti-
vas, cidadania e direito e infraestrutura; e seis temas: organização sustentável da  

15. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi recentemente incorporado ao Ministério do  
Desenvolvimento Social e Agrário.
16.  O MPA foi extinto e recentemente incorporado ao Mapa.
17. A Secretaria de Políticas para as Mulheres foi recentemente incorporada ao MJ.
18. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial foi recentemente incorporada ao MJ.
19. O Comitê Gestor Nacional é composto pelos secretários executivos ou secretários nacionais de todos os ministérios 
que compõem o programa.
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produção; ações fundiárias; educação e cultura; direitos e desenvolvimento social; 
saúde, saneamento e acesso à água; e apoio à gestão territorial e infraestrutura. 

Dentre essas 135 ações, 56 estão dirigidas ao apoio às atividades produtivas; 
51, às ações de cidadania e acesso a direitos; e 28 foram planejadas para a qualifi-
cação da infraestrutura. Os Territórios da Cidadania, portanto, por sua concepção 
e gerenciamento, diferem de outros programas de enfoque territorial por não se 
limitarem a enfrentar problemas específicos com ações dirigidas. Pretendia, em 
seu lançamento, articular diferentes ações para promover o desenvolvimento, em 
que as ações governamentais tivessem um papel mais intervencionista que aquele 
da criação dos Territórios Rurais, fundamentalmente de indução da constituição 
dos arranjos socioprodutivos territoriais.

Fica claro, assim, que, depois de alguns anos de funcionamento dos Territórios 
Rurais, o governo federal reconhece as dificuldades para se fomentar um processo de 
desenvolvimento endógeno a partir das forças econômicas e sociais locais e amplia o 
papel do Estado para que se alcancem os objetivos traçados. Nesse sentido, pode-se 
dizer que as ações territoriais por meio dos Territórios da Cidadania representam 
uma autocrítica com relação aos programas anteriores, que apresentaram alguns 
avanços, se comparados com os programas municipalistas, mas que continuaram 
assentados na orientação de uma expectativa de desenvolvimento endógeno.  
Interessante observar que essa nova perspectiva acaba também reorientando os 
demais programas territoriais, como é o caso dos Territórios Rurais, ainda que 
com muito menos recursos orçamentários para ações top-down.

Quanto aos recursos orçamentários previstos para as ações dos Territórios da 
Cidadania, pode-se observar uma expressiva elevação em relação ao que é alocado 
para outros programas. Em 2008, em seu primeiro ano de funcionamento, foram 
realizados aportes da ordem de mais de R$ 10 bilhões, valor que mais que dobra 
no ano seguinte, R$ 21,9 bilhões, e que volta a crescer em 2010, alcançando  
R$ 23,5 bilhões (tabela 1).

Chama-nos a atenção ainda, de acordo com os dados da tabela 1, a parti-
cipação do tema direitos e desenvolvimento social, para o qual são previstas treze 
ações, dentre as quais o Programa Bolsa Família, que em 2010 recebeu o aporte de  
R$ 12,7 bilhões. Em 2008, o volume alocado para esse tema representava 49,5% 
de todo o orçamento do Programa Territórios da Cidadania; e em 2010 essa parti-
cipação, apesar do crescimento do volume alocado para o tema, caiu para 39,2%, 
em função do maior crescimento do volume total alocado para o programa.
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TABELA 1
Investimentos no Programa Territórios da Cidadania – Brasil (2008-2010)
(Em R$ bilhões/valores correntes)

2008 2009 2010

Tema
Número de ações por 

tema em 2008
Investimentos 

realizados
Investimentos 

realizados
Investimentos  

realizados¹

Ações fundiárias 12 178,7 297,8 457,0

Apoio à gestão territorial 7 18,3 9,6 32,0

Direitos e desenvolvimento social 13 4.974,8 9.568,9 9.223,6

Educação e cultura 32 503,4 1.032,8 880,3

Infraestrutura 12 1.049,9 2.168,0 4.142,2

Organização sustentável da produção 76 1.657,6 5.771,1 5.167,9

Saúde, saneamento e acesso à água 28 1.628,7 3.122,3 3.599,4

Total 180 10.056,4 21.970,5 23.502,4

Fonte: MDA.
Nota: ¹ Previsão de investimentos com base nos anos anteriores.

Assim, em seus primeiros anos, buscava-se a universalização de programas 
básicos de cidadania, como é o caso do programa Bolsa Família. Entretanto, em 
2011 temos uma readequação da matriz de ações, com a retirada das proposições 
de caráter universal e a implementação de ações mais focalizadas e de maior capaci-
dade de apropriação e gestão pelos territórios. Dessa maneira, os recursos alocados 
ao Programa Territórios da Cidadania passam a ser dirigidos às ações de apoio a 
atividades produtivas, cidadania e direitos e infraestrutura (tabela 2).

TABELA 2
Investimentos planejados no Programa Territórios da Cidadania (2013)
(Em R$ bilhões)¹

Tema Número de ações por tema Investimentos executados

Apoio a atividades produtivas 24 R$ 1.991.224.303,26

Cidadania e direitos 34 R$ 3.526.951.770,30

Infraestrutura 13 R$ 3.680.258.450,64

Total 71 R$ 9.198.434.524,20

Fonte: MDA. Acesso em: 5 mar. 2014.
Nota: ¹ Em valores correntes de 2013.

Chama atenção, de acordo com dados da tabela 2, que os recursos desti-
nados ao apoio a atividades produtivas tenham representado apenas 21,6% dos 
investimentos totais executados pelo programa em 2013. Isso pode indicar que as 
demandas realizadas desde baixo para o financiamento de atividades econômicas 
ainda estão aquém de revelar uma capacidade autônoma e endógena, requeren-
do expressivas intervenções na superação da pobreza e na construção de uma  
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infraestrutura básica para um desenvolvimento mais autônomo e endógeno desses 
territórios. Vale observar, portanto, que os volumes destinados ao tema cidadania e 
direitos – que incluem, por exemplo, o Programa Bolsa Família – e o financiamento 
de infraestrutura são majoritários, representando 78,3% dos recursos alocados em 
ações dos Territórios de Cidadania.

3.4 Alguns aspectos inovadores das políticas territoriais intermunicipais

A seguir destacamos três inovações introduzidas pelas políticas territoriais rurais 
tanto na realidade brasileira como na europeia e que representam, em nosso modo 
de ver, um avanço quando comparadas às políticas setoriais. Apesar de inscritas 
nos documentos constitutivos dessas políticas públicas, essas inovações, no caso 
brasileiro, vêm sendo parcialmente implementadas pelo governo central.

3.4.1 O território para além da municipalidade

A busca de sinergias locais com vistas à elaboração de um projeto intermunicipal 
de desenvolvimento permite explorar as vantagens comparativas e competitivas de 
cada município. Esses arranjos socioprodutivos requerem a realização do diagnóstico 
dos principais problemas do território e a elaboração de planos de desenvolvimento 
que superem a municipalidade, como era o caso dos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Pronaf Infraestrutura e Serviços. 

Para tanto, busca-se articular politicamente os municípios para se criar condi-
ções em que seja firmado um pacto intermunicipal com vistas ao desenvolvimento 
territorial. Dessa maneira, é preciso reunir lideranças locais, como prefeitos e repre-
sentantes de entidades empresariais, dos trabalhadores, dos agricultores familiares 
e de organizações da sociedade civil.

A ação consorciada intermunicipal parte da proposta de que a integração 
territorial é fundamental para melhorar as condições de inserção dos municípios 
empobrecidos e de pequeno porte na dinâmica do território nacional, provendo 
estas localidades de melhores condições de competitividade, solidariedade sistêmica 
e de maiores possibilidades para assegurarem o atendimento às necessidades básicas 
de seus munícipes. Assim, “o trunfo [dos territórios rurais] reside na construção 
de uma imagem de marca identitária, graças à valorização do patrimônio natural, 
histórico e cultural de determinada área geográfica” (Veiga, 2005a, p. 82).20

Nesse sentido, Veiga (2005a) enfatiza ser “incontornável” a necessidade de 
uma articulação institucional de caráter microrregional e intermunicipal como vem 
sendo implementado pelas recentes políticas de desenvolvimento territorial, que 
induzem a constituição de arranjos socioprodutivos intermunicipais e que estes 

20. Esse é o “futuro das regiões rurais”, como ressalta Abramovay (2003).
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estabeleçam uma articulação com vistas a maiores possibilidades de êxito obtido 
numa escala organizacional superior à dos arranjos municipais.

A busca por esforços sinérgicos entre os municípios – esforços esses que 
viabilizam a constituição de um novo espaço territorial com vistas à elaboração de 
um projeto de desenvolvimento comum, além de permitirem explorar as vantagens 
comparativas e competitivas dos municípios decorrentes de atributos naturais ou 
de localização – possibilitaria ainda explorar “as vantagens competitivas construídas 
pelo fenômeno da proximidade social, que permite uma coordenação entre os atores 
capaz de valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, portanto, de convertê-
-lo em base para outros empreendimentos inovadores” (Veiga, 2005b, p. 83).21

3.4.2 Rural é espaço, e não setor

As recentes políticas dirigidas ao rural, como é o caso das políticas territoriais, 
buscam superar a tradição do exclusivismo de políticas setoriais dirigidas ao rural, 
pois, conforme Abramovay (2003), a ruralidade está cada vez mais se transformando 
num valor para as sociedades atuais. E, assim, mais do que um espaço dominado 
exclusivamente pelas atividades produtivas agropecuárias, essas políticas vêm 
fortalecendo a perspectiva de que o meio rural deve ser visto como um espaço de 
atividades variadas. Portanto, as políticas de desenvolvimento territoriais rurais não 
devem tomar como pressuposto que o rural é sinônimo de agropecuário, mas sim 
de espaço (Silva, 1999; Veiga, 2005a; 2005b; Abramovay, 2003). 

Para Veiga (2002), essa abordagem permite que, além de superar as visões 
unidimensionais e produtivistas com que o mundo rural era analisado, reconhecer 
e valorizar o papel ativo de outras dimensões no processo de desenvolvimento dos 
territórios rurais (sociais, ambientais, entre outros),22 “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). 

Uma abordagem que já vem sendo adotada em muitos países, em especial 
da Europa, pois 

reconheceu-se de fato que as diferenciações territoriais são o resultado da inter-relação 
entre os aspectos sociais, econômicos, culturais e institucionais que caracterizam uma 
realidade determinada conjuntamente com as ligações de natureza variada que ela 
tem com o resto do mundo (Saraceno, 1996, p. 6-7).

21. Essa é também a principal conclusão da obra de Abramovay (2003).
22. No caso específico das estratégias públicas direcionadas às áreas rurais, elas ganharam espaço maior nos anos 
de 1990, com a Iniciativa Comunitária das Ligações entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural. Diante das 
crescentes pressões sobre a política agrícola europeia e dos problemas decorrentes da incorporação de novos países 
à União Europeia, a Iniciativa Comunitária Leader representou uma das respostas ao desafio de revitalizar e integrar 
competitivamente “velhos” e “novos” territórios rurais deprimidos da União Europeia. 
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Um processo que reflete uma lenta transição – influenciada por interesses 
políticos variados, mas que exprimem também o surgimento e o fortalecimento de 
uma visão diferenciada sobre o meio rural –, baseada crescentemente em atividades 
multifuncionais.23 Na base dessas propostas, portanto, está o reconhecimento da 
importância das diversidades territoriais para a formulação de políticas de desen-
volvimento. Devendo-se reconhecer seus vínculos históricos específicos para que 
essa diversidade possa ser potencializada por meio de políticas que valorizem a 
organização desses territórios em torno de objetivos comuns pactuados. 

Nesse sentido é que Campanhola e Silva (2000, p. 31) concluem que

o processo de desenvolvimento local traz consigo novas perspectivas de adequação 
das políticas públicas nacionais às peculiaridades regionais e dos espaços urbanos e 
rurais em sua dimensão física, econômica, social e cultural, respeitando, portanto, 
todos os preceitos do desenvolvimento sustentável.

Evidentemente que isso não significa desconsiderar as dificuldades impostas à 
construção desses projetos, particularmente aqueles ligados ao poder de velhas e novas 
oligarquias locais. Esse processo, portanto, deve levar em consideração as especifici-
dades locais de assimetria de poder, assim como as desigualdades sociais e regionais, 
resultado de problemas histórico-estruturais de nossa sociedade (Silva, 2001).

Por sua vez, ainda de acordo com Graziano da Silva, não se pode negar a 
importância de trazer a discussão da política pública federal para a esfera municipal 
(Silva, 2001). Para esse autor, além de aproximá-la da população mais diretamente 
envolvida, o enfoque no desenvolvimento local permite que essa arena se democra-
tize cada vez mais, ampliando a participação de outros atores que não só aqueles 
representantes da elite local.

3.4.3 Superação da dicotomia rural–urbano

Um dos pressupostos das políticas territoriais rurais, ao adotar um caráter inter-
municipal e uma perspectiva espacial, é de que deve ser superada a velha dicotomia 
rural–urbano em sua implementação. Dessa maneira, imagina-se superar um grande 
equívoco quando se dicotomizam as relações rural–urbano ou campo–cidade, 
cuja separação, na verdade, implica uma adequação meramente analítica setorial 
(Veiga, 1999).

É oportuno, portanto, observar que as relações campo–cidade mudaram 
radicalmente na segunda metade do século XX, com clara revalorização do espaço 
rural. E exatamente por isso Veiga (2000, p. 165) afirma: “Em vez de urbanização 
do campo, decorrente da industrialização da agricultura, desmancha-se no ar neste 

23. Para Veiga (2002, p. 2), essa transição para políticas de promoção do desenvolvimento rural terá cada vez mais a 
preponderância sobre os subsídios à produção e às exportações.
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final de milênio a antes sólida separação feita entre a produção (primária e secun-
dária) e o chamado terceiro setor”.

Mas por que interessa essa discussão? Por isto, completa o autor: “[Porque] 
Também foi ficando claro para os analistas que as possibilidades de desenvolvimen-
to de qualquer comunidade rural dependiam muito dos laços que ela mantinha 
com centros urbanos, particularmente com as cidades da própria região” (Veiga, 
2000, p. 167).

Exatamente por isso que, para Veiga (1999), o enfoque territorial para a 
formulação de políticas públicas representa uma alternativa mais adequada para 
pensar o planejamento e o desenvolvimento local/territorial/regional, em substitui-
ção a políticas que adotavam a velha dicotomia rural–urbano e de cortes setoriais.

As novas identificações de regiões da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) classificam os territórios como essencialmente 
rurais, relativamente rurais e essencialmente urbanos. Essa classificação permite 
caracterizar melhor diferentes estratégias de desenvolvimento dirigidas aos terri-
tórios. De acordo com essa classificação, para os países da OCDE, é interessante 
observar que são os territórios relativamente rurais, mais diversificados, os que 
mais vêm gerando emprego; enquanto os territórios essencialmente rurais, com 
predominância de atividade agropecuária monocultura, são os que menos geram 
emprego (Veiga, 2000).

Na teoria econômica e social, a construção analítica de uma dicotomia rural–
urbano está presente em diferentes escolas, desde Marx até Weber. Dessa maneira, 
independentemente da matriz teórica, o estabelecimento dessa dicotomia impõe-
-se há mais de um século, sendo o campo tomado como sinônimo do atraso das 
relações sociais, políticas e econômicas, por guardar forte vínculo com o passado. 
No caso de Marx, o próprio processo de industrialização de uma determinada 
economia passa pelas transformações do campo, onde o êxodo rural é o fenômeno 
mais visível e necessário.

Segundo Silva (1999), a utilização que os autores clássicos como Marx e  
Weber davam ao corte urbano/rural relacionava-se ao conflito entre duas realidades 
sociais diferentes (uma em declínio, outra em ascensão), em função do progresso 
das forças capitalistas que minavam a velha ordem feudal. A dicotomia urbano–
rural procurava representar, portanto, as classes sociais que contribuíram para o 
aparecimento do capitalismo ou a ele se opunham na Europa do século XVII, e 
não propriamente a um corte geográfico. Foi a partir daí que o urbano passou a 
ser identificado com o novo, com o progresso capitalista das fábricas; e o rural – 
ou a “classe dos proprietários rurais” –, com a velha ordem social vigente e com o 
atraso, no sentido de que procuravam impedir o avanço das forças sociais, como 
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na famosa disputa pela revogação do protecionismo agrário inglês em meado do 
século XIX, por exemplo.

No caso brasileiro, essa verdadeira ideologia do campo como local do atraso 
também se enraizou no imaginário coletivo. Afinal, até mesmo Monteiro Lobato 
criou a figura do Jeca Tatu como personagem símbolo do atraso do homem do 
campo. 

Entretanto, seja pela integração técnico-produtiva e de capital entre agricultura  
e indústria, seja pela forma indiferenciada como se usa o urbano e o rural para 
atividades industriais e de serviços, seja ainda em função da facilidade de comu-
nicação entre os ambientes rural e urbano, o fato é que a manutenção dessa visão 
dicotômica é anacrônica e dificulta a análise dos processos de desenvolvimento 
recentes de territórios. Dessa maneira, as políticas públicas a eles dirigidas não 
devem estabelecer essa diferenciação.

4 OBSERVAÇÕES FINAIS

Como foi destacado anteriormente, o objetivo deste capítulo foi apresentar as 
principais políticas públicas rurais que utilizam o enfoque territorial no Brasil nas 
duas últimas décadas. Grosso modo, verifica-se que, nesse período, houve avanços 
e inovações em termos de políticas públicas voltadas para o rural.

Em geral, o enfoque de atuação do Estado no espaço rural ampliou seu foco, 
deixando de ser exclusivamente setorial e incorporando os aspectos territoriais.  
Esse fato deslocou o debate dicotômico rural e urbano para o ambiente territo-
rial. E, nesse sentido, o território torna-se o centro de dinamização de arranjos 
socioprodutivos locais, numa expectativa de transformação de uma realidade de 
pobreza ou miséria.  

Por sua vez, é importante ressaltar que o local/território deixa de ser sinônimo 
de município e passa a constituir-se em um aglomerado de municípios. Logo, o 
espectro de atuação dos arranjos socioprodutivos rompem o espaço delimitado 
pela municipalidade e penetra por um conjunto mais amplo de municípios que 
apresentam uma dinâmica econômica e social similar entre si.

Portanto, o corte rural–urbano se desfaz nesse nível analítico, e o campo de 
atuação torna-se mais amplo, exigindo-se, portanto, políticas públicas de alcance 
mais universal, que contemple, ao mesmo tempo, as atividades rurais e as ativi-
dades urbanas. Há que se observar, entretanto, a emergência de novos conflitos, 
decorrentes de novas assimetrias que se incorporam às antigas na condução da 
estratégia de desenvolvimento do projeto socioprodutivo. 
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A superação desses conflitos tem nos conselhos e consórcios o “espaço de 
esperança”, parafraseando D. Harvey, para minimizar essas assimetrias de interesse 
por meio da construção de pactos territoriais com vistas ao desenvolvimento. 

As experiências territoriais brasileiras iniciam-se na década de 1990, no 
governo Fernando Henrique Cardoso, com o Pronaf Infraestrutura e Serviços e o 
Programa Comunidade Ativa. Nessas experiências, o papel do Estado era restrito, 
com a indução da constituição de arranjos sociais e algum recurso para projetos 
selecionados pela comunidade do município.

Essa perspectiva é aprimorada em 2003 pelo governo Lula, que, em face do 
combate à fome no país, redirecionou a estratégia de desenvolvimento territorial 
para a constituição de arranjos intermunicipais, com elevação expressiva dos recursos 
destinados aos programas dos Consads e dos Territórios Rurais.

Mudança expressiva, entretanto, ocorre com os Territórios da Cidadania, em 
2008. Nesse programa, além do protagonismo na indução dos arranjos sociopro-
dutivos territoriais, o Estado desempenha o papel de coordenação de múltiplas 
ações nas diferentes áreas. Vinte e dois ministérios passam a atuar junto a esses 
territórios com o objetivo prioritário de combater a pobreza e criar as condições 
para a redução das disparidades regionais por meio de ações de desenvolvimento.  
Essas ações de cima para baixo (top down) passam a ser combinadas com as de-
mandas de baixo para cima (buttom up).

Assim, a partir do capítulo seguinte, avaliaremos, por meio de estudos rea-
lizados no estado da Bahia, os resultados dessas políticas, visando identificar seus 
acertos e dificuldades, com vistas ao seu aprimoramento. Como já fizemos referência 
anteriormente, elegemos o estado da Bahia como projeto-piloto de nossa pesquisa 
em virtude das características do estado, que apresenta um dos indicadores mais 
elevados de pobreza e de disparidades regionais, além de possuir também uma 
política territorial, o que revela apoio às políticas dessa natureza para alcançar os 
objetivos de combate à pobreza e promoção do desenvolvimento.  
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