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RESUMO 

 

O conceito de território vem sendo utilizado com mais ênfase no Brasil, a partir do 
final da década de 1990, em várias políticas setoriais. Com o objetivo de analisar a 
concepção de território no Programa Territórios da Cidadania lançado em 2008 pelo 
governo Lula, foi realizado uma revisão conceitual nas correntes de pensamento 
funcionalista, idealista e materialismo histórico-dialético, além da contextualização e 
implicações da territorialização nas/das políticas públicas na contemporaneidade a 
partir dos autores que fundamentam seus estudos por estas perspectivas teóricas. 
Na construção do desenho metodológico optamos pela pesquisa qualitativa do tipo 
descritiva explicativa, tendo como universo da pesquisa o Programa Territórios da 
Cidadania e como unidade empírica de análise o território sul sergipano, composto 
por 12 municípios. Utilizamos como técnicas de coleta de dados a pesquisa 
bibliográfica e documental, entrevista semi-estruturada e observação não 
participante. Para avaliar os dados coletados utilizamos a análise de discurso tendo 
como suporte o referencial teórico estudado. Os resultados mostraram que o 
enfoque territorial trazido por esse programa ocorre paralelo ao desmonte e 
fragmentação das políticas públicas nacionais e de forma subordinada aos ditames 
da política econômica neoliberal, continuada e aprofundada por este governo, que 
gera a pobreza e a desigualdade social, constituindo-se como estratégia de 
focalização, fragmentação e desresponsabilização estatal frente às reformas 
estruturantes e às políticas nacionais. A concepção de território expressa pelo 
programa restringe-se a um limite político-administrativo, uma diretriz institucional e 
não uma construção social com a participação dos atores que produzem e se 
reproduzem no seu território. Este está fundamentado na perspectiva funcionalista, 
pois enfatiza a dimensão técnica e instrumental do território, esvaziando-o dos 
conflitos e contradições. Por fim, constrói-se uma falsa idéia de aumento dos 
recursos para o social através da aglomeração de ministérios, suas ações e 
orçamentos sob a lógica de um programa, o Programa Territórios da Cidadania.  

Palavras-chave: Território. Políticas Públicas. Governo Lula. Programa Territórios da 
Cidadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The concept of territory has been used with more emphasis on Brazil, from late 1990 

in various sectoral policies. In order to analyze the concept of territory in the 

Territories of Citizenship Program launched in 2008 by President Lula, was 

conducted a conceptual review of the pattern of functionalist thinking, idealistic and 

historical and dialectical materialism, and the context and implications of the territorial 

/ policies in contemporary public from the authors who base their studies on these 

theories. In the construction of the methodology we chose the qualitative research 

type descriptive explanatory, with the universe of the research program of Citizenship 

and Territories as a separate empirical analysis of the territory south Sergipe, 

composed of 12 municipalities. We used the techniques of data collection to literature 

and documents, semi-structured and non-participant observation. To evaluate the 

collected data using analysis of discourse underpinning the theoretical study. The 

results showed that the territorial approach brought by this program is parallel to the 

dismantling and fragmentation of national public policies and subordinate to the 

dictates of neoliberal economic policy, continued and deepened by this government, 

which generates poverty and inequality, becoming as a strategy for targeting, 

fragmentation and Disclaimer state in the face of structural reform and national 

policies. The concept of territory expressed by the program is limited to a maximum 

of political administration, an institutional guideline and not a social construction with 

the participation of actors that produce and reproduce in its territory. This is based on 

the functionalist perspective, it emphasizes the technical dimension and instrumental 

territory, emptying it of conflicts and contradictions. Finally, it builds a false sense of 

increased resources for social development through clustering of ministries, their 

actions and budgets under the logic of a program, the program Territories Citizenship.  

 

Keywords: Territory. Public Policy. Lula government. Territories Citizenship Program.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo realiza reflexões sobre a concepção de Território no Programa 

Territórios da Cidadania (PTC). Trata-se de análise conceitual elaborada para 

apreender os seus significados, a partir de suas múltiplas determinações no cenário 

contemporâneo. 

A pesquisa consiste numa revisão conceitual crítica sobre território no referido 

programa, mesmo considerando o caráter incipiente da pesquisa devido ao pouco 

tempo de existência do programa, não dispondo, abundantemente, de dados 

empíricos; mas, especificamente, pretendemos situar a discussão dos territórios na 

era da globalização e analisar o significado e as implicações da territorialização 

nas/das políticas públicas na contemporaneidade. 

Nesse sentido, objetivou analisar a concepção de território expressa pelo PTC 

lançado pelo 2º mandato do governo Luís Inácio Lula da Silva em fevereiro de 2008, 

com um olhar específico sobre o território sul sergipano, porém sem perder as 

mediações com as determinações estruturais. Como objetivos específicos, a 

pesquisa pretendeu identificar a concepção de território definida pelo PTC a partir da 

análise documental; identificar a concepção de território dos representantes do 

colegiado territorial sul sergipano; evidenciar e analisar a concepção de território 

expressa no processo de implantação e desenvolvimento do PTC em Sergipe.  

Para tanto, utilizou-se como técnicas de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e 

documental, entrevista semi-estruturada com membros do colegiado e observação 

não participante, caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva 

explicativa, tendo como universo o PTC e como amostra o território sul sergipano.  

O PTC está sendo implementado como uma estratégia territorial de desenvolvimento 

para a superação da pobreza no meio rural, como um “programa de 

desenvolvimento regional sustentável e garantia de direitos sociais voltado às 

regiões do país que mais precisam, com objetivo de levar o desenvolvimento 

econômico e universalizar os programas básicos de cidadania”. (BRASIL, 2008).  

 



Sendo assim, nos debruçamos inicialmente na construção de um marco teórico que 

subsidiasse toda a pesquisa, a coleta dos dados e análise dos mesmos numa 

perspectiva crítica que nos permitisse fazer as mediações necessárias para uma 

maior compreensão da ênfase dada ao retorno do território e sua utilização como 

unidade de referência para as políticas públicas, bem como analisar as 

especificidades do programa Territórios da Cidadania, objeto do nosso estudo, 

contribuindo para responder a seguinte questão: como é definida e se expressa a 

concepção de território no PTC? 

Com esse intuito, foi fundamental a análise das tendências das políticas públicas na 

contemporaneidade, sob a égide neoliberal, percebendo suas expressões no atual 

governo, que aprofunda as estratégias de expansão capitalista, com políticas 

econômicas e sociais de cunho neoliberal. Consideramos ainda fundamental nos 

aproximarmos do debate em torno do território, distinguindo os diferentes autores e 

suas produções científicas, a raiz filosófica do seu pensamento, a perspectiva 

teórico-metodológica a que se vinculam e os interesses desses estudos, 

considerando a inexistência de neutralidade científica. 

Neste estudo, entendemos que território é produto do processo histórico produzido 

pelas relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Constitui-se como resultado 

do processo de produção e reprodução social no espaço e, por isso, permeado de 

conflitos e contradições. Não deve se restringir, portanto, a um recorte geográfico, 

um limite político ou uma diretriz institucional, mas trata-se de um espaço 

socialmente construído e fruto de múltiplas determinações.  

Consideramos que a abordagem territorial é importante no processo de 

desenvolvimento, porém ao ser tratada apenas como uma escala para 

implementação de ações e projetos, pouco ou nada contribui, visto que é 

imprescindível que haja políticas nas diferentes escalas e de forma articulada, tendo 

em vista que o desenvolvimento não se constrói de forma isolada e localista, mas 

exige a construção de um projeto nacional e não subordinado aos ditames da 

política norte-americana. 

A hipótese central do trabalho é que a abordagem territorial poderá contribuir para a 

organização e mobilização dos sujeitos coletivos a partir de demandas concretas 

que se apresentam nos territórios, porém para isso, faz-se necessário superar o 



voluntarismo e o localismo, na perspectiva de fortalecer a ação do Estado junto aos 

territórios, articulando políticas públicas em várias escalas e considerando a 

correlação de forças e os limites impostos pela sociedade burguesa. 

A partir da coleta e análise dos dados e do referencial teórico, que nos permitiu fazer 

mediações com a totalidade, pudemos perceber que o enfoque territorial trazido pelo 

PTC ocorre paralelo ao desmonte e fragmentação das políticas públicas nacionais, 

constituindo-se, portanto, como estratégia de focalização e desresponsabilização 

estatal, conforme os ditames da política econômica neoliberal, continuada e 

aprofundada pelo governo Lula. Evidenciou-se ainda que o Programa Territórios da 

Cidadania não toca nas causas da pobreza e da desigualdade, como o governo 

propaga.  

 A concepção de território expressa pelo programa revela-se com uma perspectiva 

funcionalista, restringindo-o a um limite político-administrativo, uma diretriz 

institucional e não uma construção social com a participação dos atores que 

produzem e se reproduzem no seu território, imersos em conflitos e contradições. 

Assim, constrói uma falsa idéia de aumento dos recursos para o social através da 

aglomeração de ministérios, ações e orçamentos sob o visto de um programa, o 

PTC, que traz em si as ações e os recursos já existentes sem que de fato haja 

intersetorialidade. 

Na busca de melhor sistematizarmos esses resultados da pesquisa, essa 

dissertação possui três capítulos. O primeiro versa sobre as políticas públicas no 

contexto neoliberal, procurando trazer a discussão em torno da descentralização; da 

política social do atual governo, bem como da política de desenvolvimento territorial 

e seus significados. Faz-se necessário salientar que, o debate acerca das políticas 

públicas apresenta-se como fundamental no âmbito do serviço social, pois, mesmo 

percebendo as limitações dos direitos sociais enquanto estratégia de enfrentamento 

da questão social, visto que não a supera, há o reconhecimento da importância da 

conquista desses direitos e de sua efetivação para a melhoria das condições de vida 

da classe trabalhadora, o que remonta à questão da efetividade das políticas 

públicas, a partir de uma análise crítica dos seus limites e possibilidades no âmbito 

da sociedade capitalista. Nesse ínterim, Iamamoto salienta que “pensar a defesa dos 



direitos, requer afirmar a primazia do Estado - enquanto instância fundamental à sua 

universalização - na condução das políticas públicas [...]”. (2004, p.22). 

No segundo capítulo, trouxemos o debate em torno das diferentes abordagens 

conceituais de território, seja na perspectiva funcionalista, idealista, e do 

materialismo histórico-dialético, além de discorrermos acerca do território na 

contemporaneidade.  

Na perspectiva funcionalista, o território se investe de um caráter naturalista, como 

sinônimo de solo, ambiente ou Estado-nação, como defende Friederich Ratzel 

(1990). Já outros autores desta mesma corrente, destacam o caráter político do 

território, centrando-se na questão do poder, num ínfimo limite entre espaço e 

território, a exemplo de Claude Raffestin (1993, 2009). Há ainda uma abordagem 

mais integradora, que percebe o território a partir das dimensões econômica, política 

e cultural, como aponta Rogério Haesbaert (2004). No geral, essa perspectiva possui 

uma abordagem conservadora, que ignora as contradições e classes sociais, 

despolitizando o debate em torno do território. 

O pensamento idealista, por sua vez, constitui-se como uma abordagem ideal-

simbólica do território, baseada no sentimento de pertencimento, na reprodução da 

identidade cultural. Refere-se a valores éticos, espirituais, simbólicos e afetivos, 

caracterizando-se como uma visão pós-moderna, que também despolitiza o 

território, defendido por autores como Bonnemaisnon e Cambrézy (1996).       

Já o materialismo histórico-dialético, que fundamenta o nosso estudo, privilegia na 

análise do território a dimensão material, principalmente no sentido econômico e o 

contextualiza historicamente. Diferentemente das outras correntes, esta procura 

articular o tempo, o espaço e o território e aspectos da economia, política e cultura, 

materialidade e imaterialidade, entendendo que o território é produzido pelas 

relações de poder e é resultado do processo de produção do e no espaço. Assim o 

defendem autores como Saquet(2004) e Santos(2002, 2004). 

No terceiro e último capítulo, dissertamos acerca dos resultados da pesquisa, 

procurando desvendar a concepção de território expressa no Programa Territórios da 

Cidadania. Assim, retomamos o percurso metodológico realizado durante o estudo e 

aspectos fundamentais do programa para melhor compreensão do mesmo, tanto a 



nível nacional como local. Ainda apresentamos os resultados que consistem na 

análise da compreensão definida pelo PTC presente nos documentos oficiais do 

governo, mediante a sua aplicabilidade no processo de implementação do programa 

e através das entrevistas realizadas com o Colegiado Territorial Sul Sergipano, 

instância de gestão composta por representações governamentais e da sociedade 

civil.  

O estudo utilizou-se de mediações, "para apreensão metodologicamente correta dos 

movimentos da categoria do concreto" (PONTES, 1995, p.82), de forma a superar a 

aparência. Para tal nos apoiamos nos autores da perspectiva crítica citados no 

decorrer do trabalho, que vêm realizando sérios estudos sobre essa temática, como 

também com os elementos da realidade macro, percebendo suas inter-relações na 

perspectiva da totalidade. 

Em nossa análise chegamos à conclusão que a noção de território é distorcida e não 

contribui para o desenvolvimento nem mesmo para ampliar o acesso aos direitos 

sociais. Neste arquétipo configura-se apenas como estratégia de ratificação do viés 

focalista e seletivo, envolto num ideário que se apropria de conceitos e princípios 

reconhecidos socialmente, como a participação popular. Desta forma, a valorização 

dos diferentes contextos locais na construção e implementação de políticas públicas, 

apenas redireciona as ações públicas para legitimação da ordem social vigente. 

No governo Lula, principalmente a partir do 2º mandato, a dimensão territorial vem 

sendo utilizada muito mais como estratégia de focalização das políticas públicas, a 

partir de uma ação pontual junto aos territórios mais vulneráveis, sob um discurso de 

“combate à pobreza e à desigualdade social”, atendendo às orientações das 

agências internacionais e, portanto, seguindo o receituário neoliberal e, nessa lógica, 

constitui-se o Programa Territórios da Cidadania. 
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CAPÍTULO 1- AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO NEOLIBERAL: 
Orientações Políticas, Autonomia e Modelo de Gestão. 

 

A partir da década de 30 do século passado, os países mais desenvolvidos da 

Europa vivem a experiência do Estado de Bem-Estar Social, que se constituiu 

enquanto um pacto entre as organizações políticas e sindicais dos trabalhadores e 

os capitalistas, estabelecendo um conjunto de direitos sociais universais 

reivindicados pelos trabalhadores e garantidos pelo Estado, como estratégia de 

minimizar as consequências do capitalismo para a classe trabalhadora e, 

concomitantemente, possibilitar a aceitação da ordem social vigente. 

Na contramão dessa experiência surgem as iniciativas de caráter neoliberal que 

negam os direitos sociais universais e de responsabilidade do Estado e propõem 

uma sociedade livre, regulada pelo mercado e pelas escolhas dos indivíduos. A partir 

da década de 80 nos países desenvolvidos e, no Brasil, a partir da década de 90, o 

neoliberalismo se impõe e torna-se hegemônico mundialmente, embora 

apresentando diferentes configurações nas regiões ou países. 

Assim, vive-se um processo de desmonte do Estado e destruição dos direitos sociais 

conquistados pelas lutas da classe trabalhadora, ao tempo em que a universalidade 

do acesso aos serviços públicos diminui nos países onde se viveu o Estado de Bem-

Estar Social e, na América Latina, onde nem se estabeleceram as políticas 

universais, segue-se as diretrizes do Banco Mundial, que defendem as políticas de 

combate à pobreza ou políticas focalizadas em substituição aos poucos direitos 

sociais conquistados. Assim, formula-se uma política social que nega os direitos 

universais. 

O ideário neoliberal erodiu as bases do sistema de proteção social e gerou uma 

crise das políticas sociais, marcada pela destituição do caráter público dos direitos, 

pelo que vem sendo chamado de refilantropização na abordagem da questão social, 

pela redução da ação estatal no campo social, apelando para a solidariedade, numa 

visão de política social apenas como complemento do que não se conseguiu via 

mercado, família ou comunidade, caracterizando assim, um contexto de profunda 

regressão dos direitos sociais. 



Behring e Boschetti (2008) afirmam que decorre o desmantelamento da política 

social caracterizada pela má distribuição e baixa cobertura dos programas sociais; 

caráter predominante de seguro social nos sistemas de proteção, excluindo os não-

contribuintes; estratificação de beneficiários nas políticas, reproduzindo a 

desigualdade pré-existente; ausência de proteção econômica; padrão de 

financiamento regressivo e insuficiente; centralidade nos programas assistenciais de 

caráter apenas suplementar e emergencial, intitulados programas de combate à 

pobreza.  

No Brasil, apesar das importantes conquistas de 1988 com a reforma democrática 

do Estado, que teve como marco a promulgação da Constituição e o 

reconhecimento, no plano jurídico-formal de uma série de direitos dos cidadãos, as 

condições econômicas foram desfavoráveis, o que demarcou nos anos 90 até os 

dias de hoje um processo de “contra-reforma do Estado e de obstaculização e/ou 

redirecionamento das conquistas de 1988 [...]”. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, 

p.147). 

Esse período, portanto, é marcado por um amplo processo de inflexão na evolução 

das políticas públicas brasileiras. A política social sofreu um redimensionamento 

estratégico e foi se distanciando dos princípios constitucionais ao tempo em que foi 

se aproximando da perspectiva neoliberal, transformando-se em ações pontuais e 

compensatórias e apresentando-se de forma altamente condicionada aos ditames da 

política econômica. 

Nestes termos, as políticas sociais de caráter liberal, que se contrapõem ao Estado 

de Bem-Estar Social, são implementadas em muitos países periféricos a partir do fim 

da década de 80 e relaciona-se estreitamente com o processo de reestruturação das 

funções do Estado sobre as bases do liberalismo econômico. Salama (1997) salienta 

que o Estado neoliberal contribui para o desmantelamento daquilo que sobreviveu 

em matéria de proteção social. 

Soares (2001) ao analisar as medidas de ajuste neoliberal na América Latina, chama 

a atenção para os postulados na área social, marcados pelo Estado mínimo, que 

passa a intervir apenas para aliviar a pobreza absoluta e produzir aqueles serviços 

que o setor privado não pode ou não quer fazer. Assim, entendemos que o caráter 

público/estatal, a universalidade, a igualdade e a gratuidade dos serviços sociais são 



abolidos no ideário neoliberal, utilizando-se das seguintes estratégias: corte no gasto 

social, eliminando programas e reduzindo benefícios; focalização dos programas; 

privatização da produção de serviços; descentralização dos serviços públicos no 

nível local; retorno à família e aos órgãos da sociedade civil como agentes do bem-

estar social. 

Na perspectiva liberal, o combate à pobreza seria o resultado do crescimento 

econômico vindouro e, para tanto, far-se-ia necessário ações focalizadas nos mais 

pobres, conforme afirma Salama  

A diminuição da pobreza seria, fundamentalmente, o fruto, amanhã, de um 
crescimento restabelecido graças ao liberalismo econômico; porém, 
enquanto isso não acontecesse, seria necessário implementar algum tipo de 

política social para atender os mais pobres dos pobres. (1997, p.103). 

Nesse sentido, Filgueiras e Gonçalves afirmam que esse conceito restrito de 

pobreza é acompanhado pela defesa de uma política social de caráter focalizado, 

voltada para minimizar os estragos da política econômica neoliberal. Essa política 

social 

[...] Nasce e se articula intimamente com as reformas liberais e tem por 
função compensar, de forma parcial e muito limitada, os estragos 
socioeconômicos promovidos pelo modelo liberal periférico e suas políticas 
econômicas- baixo crescimento, pobreza, elevadas taxas de desemprego, 
baixos rendimentos, enfim, um processo generalizado de precarização do 
trabalho. Trata-se de uma política social apoiada num conceito de pobreza 
restrito, que reduz o número real de pobres, suas necessidades e o 
montante de recursos públicos a serem gastos. (2007, p.155-156). 

A concepção hegemônica do atual debate acerca das desigualdades sociais no 

Brasil desvincula a pobreza do modo de produção capitalista e do modelo de 

desenvolvimento implementado na América Latina a partir da década de 80 e, 

concomitantemente, coloca a pobreza como uma das principais causas do baixo 

crescimento econômico que, por sua vez, impede a redução da mesma, 

configurando-se um círculo vicioso, onde a pobreza seria responsável pela sua 

própria perpetuação, ou seja, se autodeterminaria. Destacam ainda que a origem 

dessa concepção encontra-se nos documentos e relatórios do Banco Mundial, nos 

quais se propõem a implementação de políticas sociais focalizadas (FILGUEIRAS; 

GONÇALVES, 2007). 

Além disso, os autores apontam algumas características dessa concepção 

hegemônica. Primeiro não considera os mecanismos estruturais que (re) produzem a 



desigualdade e que é ligado à dinâmica do modo de produção capitalista. Assim, a 

pobreza sai do âmbito das relações entre as classes sociais antagônicas e passa a 

ser explicada no âmbito das famílias, destacando os eventuais atributos das famílias 

não-pobres. Segundo, atribuem à raiz da desigualdade à falta de acesso à educação 

e saúde, que deixaria os indivíduos desprovidos de “capital humano” e, portanto, 

evidencia um círculo vicioso da pobreza. Terceiro, a identificação da pobreza faz-se 

mediante informações sobre os indivíduos e as famílias, obtém principalmente dados 

sobre os rendimentos do trabalho, as transferências da previdência e da assistência 

social, excluindo os rendimentos do capital. Por fim, as políticas públicas entendidas 

como mais adequadas e eficientes a partir dessa lógica são os programas sociais 

focalizados, dirigidos aos mais pobres entre os pobres. 

Entendemos que o modelo liberal é incapaz de incorporar, mesmo parcialmente, as 

demandas mais significativas das classes trabalhadoras, principalmente dos 

segmentos mais organizados.  

A análise crítica do atual contexto evidencia que os processos de reestruturação 

produtiva, globalização, reforma do Estado, dentre outros, estão completamente 

articulados e possuem todo um ideário neoliberal que serve como estratégia de 

legitimação. Essa análise nos leva à compreensão da questão social e dos limites da 

política social dentro do modo de produção capitalista. 

A concepção de questão social está intrinsecamente ligada aos diferentes 

posicionamentos referentes as suas estratégias de enfrentamento. Adotamos a 

perspectiva de análise, na qual a questão social é vista inerente ao processo de 

desenvolvimento capitalista, exige o chamamento à responsabilidade estatal e à 

afirmação do caráter universal das políticas sociais. 

Nesse sentido, é que Behring e Boschetti afirmam que 

Qualificar e precisar a concepção de direitos, cidadania e política 
social pressupõe discutir os limites e possibilidades dos direitos no 
capitalismo [...] É preciso entender que os direitos no capitalismo são 
capazes de reduzir desigualdades, mas não são e não foram até aqui 
capazes de acabar com a estrutura de classes e, portanto, com o 
motor da produção e reprodução das desigualdades. (2008, p.194-

195). 

 



Nestes termos, o debate acerca das diferentes abordagens e concepções da política 

social é fundamental, visto que evidenciam perspectivas teórico-metodológicas e 

políticas diferenciadas, funcionais ou não à ordem burguesa. Torna-se assim, 

premente a análise dos seus limites no marco de uma sociedade capitalista. 

Compreendemos que uma dimensão importante orientadora dessa análise é a 

percepção do processo de produção e de reprodução social, onde se insere a 

política social, como inseparáveis, contribuindo para uma análise crítica acerca da 

concepção de direitos, cidadania e democracia.  

O projeto ético-político do serviço social aponta para a ampliação e consolidação dos 

direitos, garantidos prioritariamente pelo Estado, como condição para conquista da 

cidadania, entendida como campo de luta e de criticidade frente à questão social, 

caminho para a construção das bases de uma sociedade socialista. Tais concepções 

aparecem desvirtuadas na conjuntura atual, resultante de múltiplas determinações 

econômicas, políticas e sociais. 

Nesse contexto de Estado mínimo e políticas públicas focalizadas concordamos com 

Iamamoto quando salienta que “pensar a defesa dos direitos, requer afirmar a 

primazia do Estado - enquanto instância fundamental à sua universalização - na 

condução das políticas públicas”. (2004, p. 22). 

Na contemporaneidade, identificamos alguns riscos, como o de transformar a 

análise da questão social em um discurso genérico, desconsiderando suas 

particularidades e expressões; como também, o risco de pulverizar e fragmentar a 

questão social num processo de culpabilização dos indivíduos pela sua própria 

condição de vida, num amplo processo de autonomização das expressões da 

questão social. 

 

1.1- A Descentralização das Políticas Públicas 

 

O final do século XX é marcado por inúmeras transformações estruturais envolvendo 

as dimensões econômica, política, social e cultural, em função do processo de 

globalização, dentre outros elementos conjunturais, e seus impactos que se refletem 



nas conjunturas nacional e local. Uma das principais mudanças refere-se à ênfase 

dada ao poder local pelos governos liberais, seja enquanto estratégia de redução do 

poder do Estado ou instrumento para a democratização do mesmo. 

Nesse contexto, as propostas descentralizadoras ganham ênfase em vários países, 

tanto na Europa como na América Latina. No Brasil, desde a Constituição de 1988, a 

descentralização político-administrativa emerge como eixo fundamental do processo 

de democratização. Contudo, espera-se que a descentralização resulte não apenas 

na transferência de competências, mas possibilite a descentralização do poder. No 

processo de descentralização corre-se o risco de prefeiturização e de reforço ao 

poder das elites locais.  

Sendo assim, cabe-nos à reflexão acerca do caráter contraditório do processo de 

descentralização. De um lado, emerge como proposta política dos movimentos 

sociais, trazendo inúmeras possibilidades, como a de ruptura com a estrutura 

centralizada do Estado, do surgimento e ampliação de novos espaços 

institucionalizados de participação da população na gestão da coisa pública, tendo 

como pressupostos a autonomia da esfera local, a participação e o controle social.  

Por outro lado, a descentralização se constitui como estratégia neoliberal de 

enfrentamento da crise do sistema capitalista e pode ser usada ainda como um 

“mecanismo de exportação da crise fiscal para baixo” (STEIN, 2000, p.78), de 

privatização do público, focalização e corte nos gastos sociais, de redução do 

tamanho do Estado, repassando suas responsabilidades para a sociedade civil. De 

fato, “como não há correspondência necessária entre descentralização e 

democratização, dependendo da correlação de forças políticas em jogo, corre-se 

mais riscos do que oportunidades nesse processo”. (RAICHELIS, 2005, p.121). 

Nesse sentido, Oliveira (2003) aponta algumas tendências da democracia: a elitista, 

a delegativa e a participativa. Na primeira, a democracia é defendida mais por sua 

capacidade de selecionar líderes do que pela possibilidade de ampliar a participação 

política; se limita ao voto e exclui assim, formas ativas de participação mais contínua 

e permanente. A segunda traz uma forte relação com o clientelismo, o individualismo 

e o “decretismo” e se fundamenta na premissa de que quem ganha uma eleição está 

autorizado a governar conforme sua vontade.  



Já a democracia participativa, por sua vez, não se limita a escolher líderes políticos 

ou a um mero procedimento eleitoral, mas supõe, além disso, a participação ativa 

dos cidadãos nas decisões coletivas que afetam suas vidas, visto que a democracia 

direta e a representativa são complementares para a efetividade da democracia.  

Essas afirmativas nos remetem ao desafio de fazer com que o processo de 

descentralização seja acompanhado por ações de fortalecimento da sociedade civil 

e de construção de uma cultura política de participação. 

 

1.2 - O Território no Cenário Político Brasileiro: Antecedentes 

 

As políticas de desenvolvimento fundadas sob o nacional desenvolvimentismo 

entram em crise no cenário globalizante, marcado pela alta mobilidade do capital e 

inserção subordinada dos territórios periféricos no processo de globalização, 

emergindo assim, a ênfase nas políticas de desenvolvimento nas escalas local, 

regional, territorial. 

No Brasil, o tema da integração das políticas no território começou a ser objeto de 

políticas específicas nos anos 70 no Nordeste com os Planos de Desenvolvimento 

Regionais Integrados (PDRIs) que eram um esforço de eliminar as desigualdades 

regionais com grandes investimentos de capital. Faltou, no entanto, o componente 

da participação social. Nos Planos de Reforma Agrária (PNRA) também havia 

referências às regiões. O PNRA de 1986 estabelecia regiões prioritárias onde se 

concentrariam os esforços da reforma agrária. 

Contudo, tais políticas ganham força principalmente a partir das transformações 

político-institucionais do final da década de 80, em particular da descentralização 

político-administrativa inscrita na Constituição Federal. A descentralização, 

promovida pela Constituição de 1988, amplia as possibilidades para futuras políticas 

de desenvolvimento territorial, ao permitir que os municípios, antes desprovidos de 

poderes e recursos, passassem a assumir um papel de destaque no planejamento e 

na implementação de políticas de desenvolvimento. 

Entretanto, vários fatores concorreram para que a descentralização não cumprisse 

suas promessas de promoção do desenvolvimento local. Primeiro porque houve um 



repasse de responsabilidades para os municípios, mas não os meios necessários 

para dar exequibilidade às ações. Segundo, embora concomitante, a 

descentralização por si só não alterou as relações de poder no município e a forma 

autoritária e clientelista como muitas prefeituras ainda hoje são governadas. Com 

isso, as possibilidades de participação da população, em particular dos grupos mais 

marginalizados, continuaram muito reduzidas. 

Nos anos 90, com as reformas neoliberais e com as mudanças do Estado têm-se o 

retorno à questão territorial, da qual decorrem muitas experiências que têm buscado 

encontrar respostas autônomas de desenvolvimento para as localidades. Assim, a 

questão do localismo ganhou evidência no Brasil, demandando o desvendamento 

dos reais significados e motivações desse processo. Ruckert afirma que 

 Em cenários globais que imprimem incertezas aos territórios periféricos, é 
necessário que se aprofunde a análise das diferenciações emergentes- os 
novos significados que adquirem os usos políticos do território e as novas 
formas e conteúdos territoriais. (2005, p. 90) 

 

Nestes termos, a política econômica neoliberal contribuiu para a reconfiguração do 

território brasileiro ao longo dos anos 90 e na atualidade, através de ações, como: 

desindustrialização e reprimarização; desnacionalização, queda de rendimentos, 

aumento do desemprego, da pobreza e da desigualdade social. Esta expressa-se 

nos diferentes territórios e é resultado da dinâmica excludente do desenvolvimento 

econômico, favorecido pela política econômica neoliberal, iniciada em governos 

anteriores e reforçada no governo Lula. 

Nesse período, organizações internacionais através de projetos de cooperação 

técnica vinham desenvolvendo projetos a partir da concepção de resgate de capital 

social, território e descentralização. Pode-se citar o Banco Mundial (Projeto 

Nordeste) e a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) 

que propunham a realização de diagnósticos regionais, que levariam à elaboração 

de Planos de Desenvolvimento Regional Rural Sustentável dentro de uma visão de 

organização do território. 

No final da década de 1990, o governo FHC (Fernando Henrique Cardoso) criou o 

Programa Comunidade Ativa, inserindo as estratégias de desenvolvimento territorial 

em suas políticas sociais. Coordenado pela Secretaria-Executiva do Programa 

Comunidade Solidária, o Programa Comunidade Ativa foi criado com o objetivo 



básico de combater a pobreza e promover o desenvolvimento através da indução do 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS).  

O Ministério de Ciência e tecnologia e a FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos), introduziram no seu planejamento em 1998, também esta linha de atuação 

territorial, ao promover o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs), que 

eram definidos como aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais, 

localizados em um mesmo território, que apresentam vínculos consistentes de 

articulação, interação, cooperação e aprendizagem e vantagens microeconômicas 

advindas da proximidade entre os agentes. 

Na área acadêmica vários estudos deram base empírica e teórica aos conceitos de 

agricultura familiar, desenvolvimento rural e territorial no final da década de 90, como 

os de José Eli da Veiga sobre Cidades Imaginárias e as ideias de Ricardo 

Abramovay sobre multifuncionalidade. Vários termos passaram a ser utilizados, 

como arranjos produtivos localizados, sistemas produtivos locais, clusters, redes, 

distritos industriais, dentre outros, não existindo unidade conceitual quanto ao 

significado. 

Ainda nesse período, o governo FHC criara em 1996, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), existente até hoje, que foi 

assumido como uma proposta de desenvolvimento do meio rural brasileiro. Os 

municípios deviam formar Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural para 

monitorar a elaboração de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, a partir de 

uma perspectiva territorial. No bojo deste programa, em 2002, foi elaborado um 

esboço de Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e se criou o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS) com objetivo de 

avançar na política de desenvolvimento rural. 

 

1.3- A Política Social do Governo Lula (2006- 2009). 

 

O processo de liberalização tem avançado no governo Lula, tanto no que se refere à 

política econômica, quanto aos direcionamentos da política social, estreitamente 

articulada à primeira, dando assim continuidade aos governos liberais anteriores, 



contribuindo para o alargamento da pobreza e desigualdade social, afastando-se das 

plataformas de luta dos movimentos sociais.  

Concordamos com Filgueiras e Gonçalves (2007) quando, ao analisarem a 

economia política desse governo, asseveram que o mesmo aprofunda e consolida o 

modelo liberal periférico, caracterizado pelos seguintes elementos: liberalização, 

privatização e desregulação; subordinação e vulnerabilidade externa estrutural; e 

dominância do capital financeiro.  

Assim, consolida-se um modelo marcado pela concentração de riqueza e renda, 

baixas taxas de crescimento e investimento e inserção internacional passiva. 

Constata-se um desempenho medíocre da economia brasileira no governo Lula, tal 

qual no governo Cardoso, perdendo-se uma rara oportunidade criada por um 

contexto internacional favorável pós-2002, o que se atribui à continuidade do modelo 

liberal periférico, que envolve políticas econômicas que atendem aos interesses dos 

grupos dominantes. 

Dentre essas políticas, destaca-se a inserção internacional passiva e regressiva do 

Brasil no sistema econômico internacional; reprimarização relativa da economia do 

país por meio da crescente participação de produtos primários no valor das 

exportações e desindustrialização relativa da economia brasileira. Tudo isso tende a 

aumentar a vulnerabilidade externa estrutural do país. 

 A partir de indicadores macroeconômicos e de uma análise histórica entre os 

diversos governos, os autores afirmam que “[...] no que se refere ao desempenho da 

economia brasileira, Lula é o quarto pior presidente da história da República. 

Somente os governos Sarney, Cardoso (segundo mandato) e Collor têm 

desempenho pior”. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.26). 

A linha de continuidade entre os governos Cardoso e Lula não se restringiu à esfera 

econômica, mas se expressou também na área social. Nos dois governos, a política 

social foi estruturada a partir de programas focalizados de combate à pobreza, 

conforme preconizado pelo Banco Mundial.  

A política social do governo Lula possui uma estreita relação com a política 

econômica liberal implementada pelo mesmo governo e herdada do governo anterior 

como uma herança maldita. Portanto, a política social desse governo é também de 



natureza liberal, coerente com o modelo econômico vigente, contribuindo ainda para 

manipulação política de uma parcela significativa da sociedade brasileira, ao mesmo 

tempo em que permite um discurso politicamente correto. O principal eixo da atual 

política social é o Bolsa Família, programa que resulta em uma política 

assistencialista, com grande potencial clientelista.  

A política social focalizada se articula com os processos de flexibilização e 

precarização do trabalho e com a retirada de direitos sociais e trabalhistas. Assim, o 

objetivo principal das políticas sociais focalizadas não é complementar as políticas 

sociais universais, e sim substituí-las, economizando recursos para pagar a dívida 

pública, pois 

A síntese do debate sobre políticas sociais universais e políticas sociais 
focalizadas evidencia a lógica perversa destas últimas. Tais políticas têm 
natureza mercantil: concebem a redução da pobreza como um “bom 
negócio” e transformam o cidadão portador de direitos e deveres sociais em 
consumidor tutelado, por meio da transferência direta de renda. 
(FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007: p.26). 

 

No contexto de ajuste fiscal permanente, colocado em prática a partir do segundo 

governo Cardoso e mantido durante o governo Lula, a política social transformou-se 

em sinônimo de política social focalizada, voltada para os mais pobres e miseráveis, 

com a criação de inúmeros programas de complementação de renda. Esse modelo 

de política social iniciou no governo Cardoso e foi ampliado e aprofundado pelo 

governo Lula, que lhe deu continuidade, sob aplausos das agências internacionais. 

Além disso, as políticas universais previstas na Constituição foram atingidas 

fortemente por um mecanismo criado em 1993 e que passou a vigorar no ano 

seguinte, que consiste na Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite a 

retirada de recursos do orçamento da União para compor o superávit primário e, 

portanto, para o pagamento dos juros da dívida, reduzindo ainda mais os recursos 

da política social. Assim, verifica-se uma brutal transferência de renda do conjunto 

da sociedade para o capital financeiro e rentistas. 

No período de 2000-2006, as políticas de saúde e educação perdem participação 

relativa no orçamento social e, em contrapartida, os gastos com a Assistência social 

quase dobrou (de 9,9% para 20,5%). Faz-se necessário destacar que, o programa 

Bolsa Família tem participação importante nesse conjunto, além do acréscimo dos 



benefícios devido ao aumento do salário mínimo e da redução da idade mínima para 

acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), evidenciando a priorização da 

política social focalizada pelo governo Lula. “Os recursos gastos com os programas 

que foram reunidos sob a denominação de Bolsa Família cresceram mais de 150% 

no período: R$ 3,3 bilhões em 2003, R$ 5,9 bilhões em 2004, R$ 6,6 bilhões em 

2005 e R$ 8,2 bilhões em 2006”. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.163). 

O programa Bolsa Família, expressão maior de política focalizada no governo Lula, 

possui uma  

Função amortecedora de tensões sociais no interior do projeto liberal. Este 
é o objetivo principal de um programa que não tem capacidade de desarmar 
os mecanismos estruturais de reprodução da pobreza. Apenas maneja a 
pobreza, pois mantém em permanente estado de insegurança, indigência e 
dependência o seu público alvo, permitindo, assim, a sua manipulação 
política. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p.163). 

 

Ainda referindo-se a esse programa, o mesmo não pode ser considerado como de 

renda mínima, pois não é constitucional, não garante universalidade no acesso e 

nem seu valor equivale ao necessário para garantir as mínimas condições de 

sobrevivência das famílias. 

Entendemos que no âmbito político, as políticas sociais compensatórias estão 

possibilitando ainda a criação de uma nova base social de apoio ao governo Lula, 

em substituição às bases sociais tradicionais, como os segmentos dos trabalhadores 

organizados, enfraquecendo a luta e a organização dos mesmos, o que é acrescido 

pelo processo de cooptação política de lideranças e organizações.  

Além disso, implica em maior fragmentação da classe trabalhadora, visto que 

aqueles que possuem emprego e acesso à seguridade social são considerados 

privilegiados. Nesse sentido, concordamos com Junior (2003) quando assevera que 

se vive um novo populismo regressivo, que provoca a divisão dos trabalhadores, 

instigando os miseráveis contra os pobres e esses contra os remediados. 

O governo Lula, considerado terceira via da periferia, fez alianças e acordos com 

partidos conservadores, bancos e mídia e se submeteu aos ditames do FMI (Fundo 

Monetário Internacional). Mas, os problemas não se restringem às opções da cúpula 

partidária e da esquerda do governo, precisa ser entendido inserido na totalidade, 



percebendo a hegemonia burguesa e regressiva do neoliberalismo. Portanto, “a 

orientação neoliberal do governo Lula abriu uma crise na esquerda brasileira. Para 

superar essa crise, será preciso reconstruir, não apenas o telhado, mas todo edifício 

do movimento operário e popular”. (JUNIOR, 2003, p. 25). 

Do ponto de vista social, compreendemos que o impacto do referido programa e dos 

demais que compõem a política focalizada desse governo, escamoteia o fato de que 

a diminuição da pobreza e das desigualdades se deu com a distribuição da pobreza 

entre os próprios trabalhadores, não tendo existido, portanto, nenhuma redistribuição 

de renda. 

Destarte, não desconsideramos que tais políticas podem até reduzir 

momentaneamente as carências das populações mais pobres, porém por se 

inserirem dentro da lógica liberal e da dinâmica capitalista, não tocam nas causas 

estruturais da pobreza e da desigualdade. Ratificamos o que afirmam Filgueiras e 

Gonçalves (2007) ao destacarem que eventualmente, programas semelhantes, de 

caráter emergencial e complementar poderiam ser favoráveis, caso fossem 

implementados num outro contexto e num outro modelo econômico. Outra 

possibilidade seria a de transformá-los em direito universal de cidadania, inscritos na 

Constituição e com a referência do salário mínimo, mas em ambas situações, 

perderiam o caráter estritamente focalizado. 

 

1.4- A Política de Desenvolvimento Territorial no Governo Lula  

 

A temática do desenvolvimento territorial tem despertado o interesse de diferentes 

áreas do conhecimento, além de organizações públicas e privadas, inclusive 

internacionais, como o Banco Mundial, culminando num amplo debate acerca dos 

significados que adquirem os usos políticos dos territórios, bem como as motivações 

do retorno do território no contexto atual de reestruturação produtiva, globalização e 

neoliberalismo, entendidos como processos articulados que se constituem enquanto 

estratégia de restauração da crise do capital. Além disso, questiona-se a capacidade 

da abordagem territorial em contribuir com o enfrentamento da pobreza e das 

desigualdades sociais brasileiras no atual contexto, conforme se apregoa. 



A hegemonia neoliberal validada pelas agências multilaterais, particularmente o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, passou a recomendar aos países 

em desenvolvimento o controle de suas contas públicas para a geração de 

superávit primário como forma de resolver o endividamento público. Nesse sentido, 

aquelas instituições também recomendavam o desenvolvimento local, mediante a 

indução de arranjos sócio-produtivos locais que, de maneira autônoma e endógena, 

deveriam buscar o desenvolvimento, desobrigando o Estado de ações 

intervencionistas. 

Entendemos que a política econômica impacta o território. Portanto, o território 

brasileiro modifica-se ao longo do tempo, pois configura-se como um espaço 

heterogêneo marcado por crescentes disparidades socioeconômicas que vêm se 

agravando e se tornando estruturais, dado o caráter periférico do desenvolvimento 

brasileiro e as políticas econômicas e sociais engendradas pelos governos.  

No Governo Lula as iniciativas de planejamento territorial se expandem a vários 

ministérios: o Ministério do Desenvolvimento Social com o Fome Zero e os 

CONSAD’s (Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local), o 

Ministério de Integração Nacional e o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) 

com os Planos de Desenvolvimento Rural Territorial. 

O Ministério de Integração Nacional (MIN) lançou a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), voltada para a redução das desigualdades 

regionais e também para a ativação das potencialidades de desenvolvimento das 

regiões brasileiras.  

O Ministério de Desenvolvimento Agrário, por sua vez, coloca a abordagem territorial 

como eixo central e o foco de sua atuação. A Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial iniciou suas ações nos Estados a partir da definição de territórios 

prioritários. Desta forma, o eixo principal do debate atual deslocou-se da reforma 

agrária para o desenvolvimento territorial rural, consolidando-se no programa 

recentemente lançado denominado Programa Territórios da Cidadania com o 

objetivo ambicioso de criar e/ou consolidar no curto e médio prazo centenas de 

territórios rurais por meio do atendimento de suas necessidades de infraestrutura 

física e social.  



Essa experiência, por seu caráter inovador e acelerado, precisa ser pesquisada, 

monitorada e avaliada desde o começo. Mais que isso, faz-se necessário 

problematizar a utilização do conceito de território como referência analítica e 

unidade de implementação de políticas públicas, desvelando suas contradições e 

seus determinantes no campo político, econômico, social, cultural e jurídico. 

A empregabilidade do conceito de desenvolvimento territorial pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

está relacionada aos processos descentralizados de gestão territorial. Ou seja, trata-

se de planejar o processo de desenvolvimento com base em recortes territoriais, 

visando coordenar processos de desenvolvimento local/regional, através da 

articulação de atores sociais, políticos e econômicos, compondo organizações 

intermediárias, além dos limites municipais, mas aquém dos Estados e com 

participação popular. Essas configurações territoriais são definidas de várias 

maneiras sejam como fóruns, conselhos e consórcios que se articulam entre si ou se 

articulam com outros segmentos e setores governamentais e não-governamentais, 

com o papel de realizar a gestão territorial do desenvolvimento. 

A política federal de territórios rurais sustentáveis vem sendo empregada no país em 

parceria com movimentos sociais e organizações não-governamentais desde 2003 

em várias regiões e municípios, previamente delimitados pelo poder executivo 

federal, com força total no governo Lula. 

A abordagem territorial pode ser entendida como uma perspectiva de análise que 

permitiria explicar o papel do contexto e do espaço social como fator de 

desenvolvimento, percebendo as especificidades locais e regionais, o que 

consideramos importante. Contudo, sem uma análise mais criteriosa, pode também 

contribuir para escamotear os reais determinantes do processo de desenvolvimento 

desigual, excludente e periférico, instrumentalizando o território para tal fim. Daí 

decorre a importância do debate sobre o significado do território e seus usos. 

Não podemos esquecer que essa ênfase no local é referendada pelas agências 

multilaterais, particularmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, 

que passou a recomendar aos países em desenvolvimento o controle de suas 

contas públicas para a geração de superávit primário como forma de resolver o 

endividamento público. Nesse sentido, aquelas instituições recomendavam o 



desenvolvimento local, mediante a indução de arranjos sócio-produtivos locais que, 

de maneira autônoma e endógena, deveriam buscar o desenvolvimento, 

desobrigando o Estado de ações intervencionistas. 

Tais recomendações encontraram terreno fértil no governo Lula, que adotou essa 

concepção localista em sua gestão, defendendo o desenvolvimento local sem 

nenhuma articulação com as macropolíticas e com a minimização da intervenção 

estatal e, assim fortalecendo as ideias neoliberais de Estado mínimo e políticas 

focalizadas. Essa concepção apresenta vários problemas, visto que negligencia o 

ambiente macroeconômico; minimiza os conflitos políticos locais; desconsidera a 

estrutura de classes sociais; minimiza o papel das políticas nacionais, apregoando 

um desenvolvimento sustentável a partir de experiências localizadas, sem levar em 

consideração a história e a inserção na ordem capitalista. 

Vale ressaltar que, ao pontuarmos no debate críticas à ênfase dada ao localismo, 

referenciando-se em diversos autores já citados, não estamos, contudo, 

negligenciando a importância das experiências locais, nem tampouco da 

participação e mobilização dos atores sociais coletivos. Contudo, entende-se que a 

política territorial tem suas limitações dentro do modelo de desenvolvimento vigente, 

altamente excludente e imerso no ideário neoliberal e não deve prescindir de 

macropolíticas.  

Dessa forma, o desenvolvimento territorial poderá contribuir para organização e 

mobilização dos sujeitos coletivos a partir de demandas concretas que se 

apresentam nos diferentes territórios, porém, para isso, faz-se necessário superar o 

voluntarismo e o individualismo, na perspectiva de fortalecer a ação do Estado junto 

aos territórios, considerando a correlação de forças e os limites impostos pela 

sociedade burguesa. 

No próximo capítulo iremos discorrer sobre as diferentes concepções de território. 

Tal abordagem irá nos fornecer elementos teóricos para melhor compreendermos a 

materialidade do conceito na atualidade, bem como prover pistas para as análises 

que virão no terceiro capítulo. Ressaltamos que essas reflexões teóricas irão 

embasar a análise da nossa pesquisa, possibilitando as mediações necessárias para 

percebermos a concepção de território expressa no Programa Territórios da 

Cidadania, objeto de nosso estudo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CAPÍTULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. AS DIFERENTES ABORDAGENS CONCEITUAIS DE TERRITÓRIO. 

 

As políticas públicas, como vimos no capítulo anterior, vêm assumindo um caráter 

neoliberal imposto pelo Estado, na medida em que este reduz seus investimentos 

sociais e confere às políticas características, como a focalização, seletividade e 

descentralização.  

Esta vem sendo assumida não enquanto estratégia de democratização e co-

responsabilização entre os diferentes níveis de governo, mas enquanto repasse da 

crise fiscal para os municípios e, cada vez mais, de desresponsabilização estatal 

frente às demandas sociais, repassando a responsabilidade para as organizações 

do terceiro setor.  

Nesse ínterim, vigora com muita ênfase os discursos de incentivo à participação 

popular para a gestão social e criação de novas institucionalidades, a exemplo de 

fóruns, redes, conselhos, dentre outros na própria localidade. Ou seja, observa-se 

uma supervalorização da esfera local e dos atores sociais enquanto espaço e 

agentes de transformação, isentando da análise os determinantes estruturais do 

modo de produção capitalista, os macroelementos da realidade social. 

Assim, torna-se corrente o uso do termo território como espaço privilegiado de 

participação e gestão social dos limites e potencialidades de cada localidade, a 

ponto de chegarmos ao uso da abordagem territorial como unidade de planejamento 

e implementação de políticas públicas, o que merece uma reflexão mais 

aprofundada no sentido de compreendermos qual o sentido, o significado dos 

diversos usos do termo território e suas implicações para o conjunto da sociedade. 

Mais especificamente, entendermos qual a concepção de território expressa pelo 

Programa Territórios da Cidadania do governo federal.  

 

 

 

 



2.1. - Território e Desenvolvimento Econômico, Político e Social na 

Contemporaneidade. 

 

As transformações societárias que se processam na contemporaneidade vêm 

alcançando as mais diversas esferas da vida social e são decorrentes, 

principalmente, da crise vivenciada pelo capitalismo dos países centrais, a partir dos 

anos de 1970 do século XX, que passam a conviver com uma desaceleração do 

crescimento, aumento da inflação e do desemprego, que resulta no regime de 

acumulação flexível, como forma de enfrentamento da crise do capitalismo 

monopolista. 

A crise contemporânea, segundo Behring possui três eixos fundamentais: a 

reestruturação produtiva, a mundialização e o projeto neoliberal, que impõem uma 

contra-reforma do Estado no Brasil de natureza “destrutiva, regressiva, antinacional, 

antipopular e antidemocrática.” (2003, p. 234). Tais eixos vêm sendo tratados de 

forma isolada e autônoma por muitos autores, como alerta Iamamoto (2008), porém, 

estão estreitamente ligados, tornando fundamental perceber a articulação entre 

esses processos como parte de um mesmo movimento do capital, a fim de que se 

possa compreender a gênese da questão social, que se apresenta sob múltiplas 

expressões em diferentes territórios. 

Na década de 1990 na América Latina vivencia-se uma forte crise financeira, 

explosão da dívida externa combinada com políticas de ajuste estrutural, que 

consistiram em políticas liberalizantes, privatizantes e de mercado com o objetivo de 

obter superávits comerciais para cobrir, em parte, o serviço da dívida externa. As 

reformas estruturais de cunho neoliberal são centradas em medidas, a saber: 1) 

desregulamentação dos mercados; 2) abertura comercial e financeira; 3) 

privatização do setor público e; 4) redução do Estado para a área social. 

Essas determinações têm a crise global do capitalismo como cenário embasador, 

crise essa demarcada por desequilíbrios macroeconômicos, financeiros e de 

produtividade na década de 1980, que trouxeram impactos e soluções diferenciadas 

entre os países, dependendo do modo de inserção internacional e do 

desenvolvimento histórico de cada nação, mas em termos gerais, evidenciou-se um 



retorno ao ideário do liberalismo econômico, que deu origem às teses neoliberais, 

que passaram a nortear as políticas econômicas de boa parte do mundo.  

No caso do Brasil, a incorporação nessa nova onda vai acontecendo mediante sua 

inserção marcadamente subordinada no contexto do capitalismo mundial e da 

hegemonia norte-americana na segunda metade do século XX e adesão ao 

Consenso de Washington, que exige dos países latinos mudanças substanciais nas 

suas políticas econômica e social, apontando para uma complementariedade entre 

os processos de ajuste estrutural e as reformas do Estado. 

Os impactos desse processo resultam de determinações presentes nas relações 

sociais e consistem na obstaculização ao desenvolvimento das forças produtivas 

nacionais e às conquistas dos trabalhadores brasileiros; elevação da concentração 

de capital; flexibilização das relações trabalhistas; expansão do setor de serviços 

marcado no Brasil pela informalidade e precariedade; elevação das taxas de 

desemprego e agravamento da desigualdade social. 

Nesse contexto, várias mudanças são observadas no âmbito do Estado, tais como: 

1) diminuição da sua ação reguladora; 2) corte nos direitos sociais, visando diminuir 

o ônus do capital no processo de reprodução da força de trabalho; 3) redução do 

papel do Estado, com a despolitização de demandas democráticas e transferência 

de responsabilidades para a sociedade civil.  É importante não perder de vista que 

as transformações que o Estado sofre são expressões das exigências de 

reacomodação do capitalismo mundial, assim como a ênfase na dimensão territorial.  

Essas medidas causaram impactos nos determinantes econômicos que geraram o 

aumento das desigualdades sociais, a exemplo do aumento da taxa de desemprego, 

redução dos salários e da renda dos trabalhadores informais, situações agravadas 

com a redução considerável do gasto social e deterioração dos serviços sociais 

públicos. 

Telles (2001) salienta que, ao lado de uma pobreza já existente, há uma face 

moderna da pobreza, que se manifesta no empobrecimento dos trabalhadores dos 

centros urbanos, seja pela deterioração salarial, pela degradação dos serviços 

públicos, ou ainda, pelo desemprego que atinge em larga escala o setor formal da 

economia. 



Dessa forma, a pobreza vem aumentando sob o efeito conjugado de recessão 

econômica, reestruturação produtiva e desmantelamento dos serviços públicos. Não 

obstante, a pobreza é figurada, seja como sinônimo de um atraso que haveria de ser 

superado pelo crescimento econômico, seja como uma realidade irremediável, 

sendo transformada em paisagem, natureza, destituída de sentido político, que traga 

à tona seus determinantes numa sociedade desigual marcada pela luta de classes. 

(TELLES, 2001). 

As situações de pobreza, de exclusão e de informalidade constituem 
produto da globalização, da vinculação da vida ao mercado em sua forma 
plena e extrema. Produzem um não-território, em função da degradação de 
seus vínculos. Até chegar a ele, dá-se por formas que o aproximam, como a 
segregação, a rejeição, o não-direito, enfim, pela ausência das condições 
de garantia da vida, da existência. (HEIDRICH, 2004, p.57). 

Consideramos importante ressaltar que, entendemos que essa pobreza possui uma 

dimensão também territorial, manifestando-se de diferentes formas e intensidades, a 

partir do interesse do capital em determinadas localidades e da correlação de forças 

das classes sociais, ou seja, “concomitante à segregação socioeconômica são 

impostas as segregações territoriais, que conformam no mesmo espaço, territórios 

distintos e, por vezes, antagônicos. Todavia, é mister lembrarmos que as relações de 

poder e, portanto os territórios, não são imutáveis.” (CANDIOTTO; SANTOS, 2009, 

p.324). 

As políticas neoliberais influenciaram nas (re) significações do conceito de território, 

passando a utilizá-lo como forma de dominação, onde os territórios são produzidos e 

destruídos a partir de políticas territoriais. A expansão do capitalismo desterritorializa 

e extermina outras relações, que sejam não capitalistas, a exemplo da quase 

destruição dos territórios indígenas e camponeses, assim “o capitalismo se 

estabelece com a consolidação de território capitalista. Dizer que as relações sociais 

capitalistas produzem relações sociais não capitalistas também é dizer que os 

territórios capitalistas produzem territórios não capitalistas.” (FERNANDES, 2009, 

p.201). 

Fernandes assegura que é preciso perceber o território a partir dos princípios da 

multidimensionalidade, totalidade e conflitualidade, pois “as contradições produzidas 

pelas relações sociais criam espaços e territórios heterogêneos gerando 

conflitualidades [...]. O âmago da conflitualidade é a disputa pelos modelos de 



desenvolvimento em que os territórios são marcados pela exclusão das políticas 

neoliberais, produtora de desigualdades, ameaçando a consolidação da 

democracia.” (2009, p. 203). 

Concordamos com este autor, quando afirma que “não basta falar apenas em 

território. É preciso definir: qual território? As classes e relações sociais não estão 

alheias aos territórios porque elas os produzem e por estes são produzidas.” 

(FERNANDES, 2009, p.205). Ou seja, é preciso entender que “o território recoloca a 

questão das classes sociais. A propriedade é relação social e território, o que nos 

possibilita estudar os territórios das classes sociais.” (Idem p.209). 

A abordagem territorial ou o retorno do território, como refere-se Milton Santos 

(1994) está relacionada às mudanças do capitalismo em sua fase pós-fordista. Trata-

se dos efeitos mais gerais do processo de reestruturação produtiva, que se 

globaliza, mas também afeta os territórios e as localidades. Nesse contexto, o 

território emerge como um processo vinculado à globalização. 

Um território é produzido, ao mesmo tempo, por relações políticas, culturais 
e econômicas, nas quais as relações de poder inerentes às relações sociais 
estão presentes num jogo contínuo de dominação e submissão, de controle 
do espaço geográfico. O território é apropriado e construído socialmente, 
fruto do processo de territorialização, do enraizamento; é resultado do 
processo de apropriação e domínio de um espaço, cotidianamente, 
inscrevendo-se num campo de poder, de relações socioespaciais. 
(SAQUET, 2004, p.128-129). 

Eduardo (2006) defende que cada modo de produção impõe diferentes formas de 

produção e apropriação social do espaço e que o território é efetivado a partir dessa 

apropriação, constituindo-se enquanto relação social. Nesse sentido, critica toda 

abordagem estanque e unidimensional, afirmando que o território deve ser percebido 

em sua multidimensionalidade. O autor relaciona ainda o conceito de território com o 

de trabalho e poder, numa tríade, que considera indissociável. 

O território, seja em suas dimensões mais objetivas (política e econômica) 
ou em sua dimensão cultural, mais subjetiva, é sem dúvida produto do 
trabalho humano. Mas do trabalho humano coisificado. Por isso, que o 
sistema territorial é a um só tempo, contraditório, desigual e combinado. 
(EDUARDO, 2006, p. 192). 

Já Carvalho (2007) analisa a territorialização na mundialização do capital e destaca 

que o território não desaparece com a globalização, mas passa a ser estruturado a 

partir de uma nova organização, articulado globalmente. Ou seja, em síntese, 



formam-se novas territorialidades frente às novas dinâmicas da sociedade, 

marcadas pela descontinuidade, fragmentação e perda de identidade.  

O processo de globalização da economia mundial deve ser analisado em suas 

dimensões contraditórias, visto que “simultaneamente à globalização, dispersam-se 

os pontos de referência, dando a impressão de que se deslocam, flutuam, perdem 

[...] os centros decisórios dispersam-se por diferentes lugares, empresas, 

corporações, conglomerados, organizações e agências transnacionais.” (IANNI, 

1997, p.89). Assim, o processo de desterritorialização apresenta-se como 

característica central da globalização em que se formam estruturas de poder 

mundiais, o que tem provocado o “debilitamento dos vínculos entre povo, riqueza e 

territórios [...].” (IBID, p.93). 

Sucintamente, o processo de territorialização é um movimento 
historicamente determinado pela expansão do capitalismo e seus aspectos 
culturais; é um dos produtos socioespaciais do movimento e das 
contradições sociais, sob a tríade economia, política e cultura (EPC), que 
determina as diferentes territorialidades, no tempo e no espaço, as próprias 
des-territorialidades e as re-territorialidades. A perda e a constituição de um 
novo território nasce no seio da própria territorialização e do próprio 
território. Contraditoriamente, o des-re-territorialização é composto por 
processos socioespaciais concomitantes e complementares. (SAQUET, 
2004, p.128). 

Assim, os territórios não desaparecem com a ação desterritorializadora do capital, 

mas são redesenhados, a partir dos interesses do capital, de forma a ampliar a 

geração de mais-valia. 

Aquelas forças econômicas, políticas e culturais que condicionam o território 
e a territorialização, geram a des-territorialização e as novas 
territorialidades, nas quais estão intimamente articulados o Estado e o 
capital. Em cada dialética espaço-tempo há características específicas. Por 
isso, é necessário contextualizar esses processos (des e re-territorialização) 
em cada período e lugar, no desigual desenvolver do modo de produção 
capitalista, num constante movimento de des-territorialização e re-
territorialização. (SAQUET, 2004, p.128). 

Já para Brandão (2007) analisar as profundas transformações do mundo capitalista 

requer perceber os impactos regionais dos processos em curso, ou seja, 

compreender a dimensão espacial do desenvolvimento capitalista. 

Nesse sentido, o autor traz alguns questionamentos teóricos para reflexão, como: “a 

atual onda de mundialização do capital subverteu e/ou aprimorou o uso que o 

capitalismo sempre fez das escalas espaciais? Que papel desempenha, nesse novo 



contexto, o local, a região, o espaço nacional?” Numa tentativa de responder a estas 

indagações afirma que  

[...] O sistema capitalista recorrentemente aprofunda e complexifica a 
divisão internacional do trabalho, em todas as suas dimensões, inclusive na 
espacial. Ele aperfeiçoa compulsivamente sua capacidade de manejar as 
escalas espaciais em seu benefício. É por isso que nenhuma escala per se 
é melhor ou pior. Na verdade, elas ganham nova significação em cada 
momento histórico particular.    (BRANDÃO, 2007, p.30). 

Este ainda nos chama a atenção para a dimensão e velocidade das transformações, 

revitalizações e desindustrializações, enfim, para as diversas formas como o capital 

maneja as diferentes escalas para a ampliação da mais-valia, ou melhor, para as 

formas como “(re) criam novos usos das heterogeneidades espaciais pelo capital”. 

Ou seja, as fronteiras territoriais são, assim, redesenhadas a partir dos interesses do 

capital, “o certo é que o sistema capitalista aperfeiçoou seus instrumentos, inclusive 

o manejo mais ágil das escalas e a capacidade de utilização do espaço construído.” 

(BRANDÃO, 2007, p.52). 

Porém, Saquet faz a seguinte ponderação: 

A formação das redes de circulação e de comunicação contribui para o 
controle do e no espaço; elas agem como elementos mediadores da re-
produção do poder da classe hegemônica e interligam o local, o singular, ao 
global, ao universal, interferindo diretamente na territorialização cotidiana 
dos indivíduos e grupos ou classes sociais. (2004, p.140). 

Nestes termos, entendemos que a reestruturação produtiva se constitui em um 

amplo e complexo processo de transformações socioeconômicas das últimas 

décadas e vem ocasionando essa re-localização das indústrias transformadoras com 

o objetivo de encontrar nichos de força de trabalho mais baratas e condições mais 

favoráveis para produção de mais-valia. Dessa forma, afirma Ferrari (2005) que o 

grande capital re-localiza e reformula territórios econômicos num “complexo 

produtivo orquestrado pelas empresas-mãe detentoras do controle qualitativo e 

quantitativo dos fluxos de mais-valia.” (p.65). 

Compreendemos que até mesmo as regiões menos desenvolvidas são arrastadas 

para o movimento de valorização do capital, ou seja, “a cidade experimenta uma 

multiplicidade de práticas sociais reveladoras de novas contradições geradas nas 

esferas da produção e reprodução social, cujo termômetro é a potencialidade das 

forças produtivas.” (SÁ; BARBOSA, 2002, p.14). 



Dito por outro autor “[...] a territorialização produz a possibilidade de inserção e de 

criação de novas forças mercantis ao processo de re-produção ampliada do capital; 

permite o acesso a específicas condições de trabalho e de consumo, de 

conhecimento, de infra-estrutura, etc.” (SAQUET, 2004, p.133). 

Nessa mesma lógica, Brandão (2007, p.52-53) assevera que 

É inconteste que o movimento da acumulação de capital se processa, em 
sua expressão espacial, de forma mutável, parcial, diversa, irregular e com 
alta seletividade. As manifestações no espaço da valorização e da riqueza 
são altamente discriminatórias. Existe, assim, um processo de busca e 
seleção por pontos do espaço que ofereçam maior capacidade de 
apropriação provada de rendimentos e onde “valorizar o valor” seja mais 
fácil. 

O território apresenta-se como um contexto preocupante, tendo em vista a luta dos 

lugares para a venda da região ou da cidade, propagandeando as vantagens 

comparativas para atrair capitais e investimentos. Na lógica do capital, os lugares, 

territórios e regiões viram uma espécie de platô que busca atrair capitais, mera 

superfície recipiente, de embarque e desembarque de capitais/coisas. 

Entendemos que o Estado capitalista na contemporaneidade procura atender as 

necessidades da dinâmica atual do capitalismo objetivamente através de políticas 

governamentais de incentivo à criação de arranjos produtivos locais; implementação 

de infraestrutura necessária para a circulação de mercadorias; contribuição para a 

formação de uma força de trabalho adequada a estes padrões; implantação das 

condições necessárias para apropriação privada da mais-valia social; incentivo ao 

auto-emprego, ao empreendedorismo, diminuindo os obstáculos aos fluxos de mais-

valia.  

Nesse sentido, faz-se necessário salientarmos que “o Estado é um ator fundamental 

na gestão territorial e, por meio dele são construídas as políticas públicas que 

podem fortalecer ou fragilizar determinados grupos sociais.” (CANDIOTTO; 

SANTOS, 2009, p.337). 

Com essa lógica, o Estado capitalista investe nas chamadas políticas de 

desenvolvimento local, identificando e selecionando vocações regionais e, 

conectando aos fluxos globais de acumulação e, ao mesmo tempo, age 

reconstruindo os locais e lidando com os efeitos do desemprego.    



Assim, aparecem como soluções para as diferentes regiões, a competitividade 

interna para correção de desequilíbrios regionais e a formação de tecnopolos, 

centros produtores e difusores de conhecimento de ponta, que depende, 

necessariamente, de investimento estatal de longo prazo e da inserção do país no 

mercado internacional. 

A nova onda são as estratégias de integração regional, os novos 
subsistemas do capitalismo mundial. Integração articulada por governos e 
empresas, setores públicos e privados, conforme as potencialidades dos 
mercados, dos fatores da produção ou das forças produtivas, de acordo 
com os movimentos do capital orquestrados principalmente pelas 
transnacionais. (FERRARI, 2005, p.81). 

Nos últimos anos verifica-se o retorno do território aos debates das ciências sociais, 

trazendo fortemente a concepção de que a escala local tem poder ilimitado. Diversos 

autores apresentam a preocupação com a banalização de importantes discussões 

teóricas, a exemplo do território, que levam a vulgaridades analíticas e simplismos 

ideológicos, apontando assim, para a “urgente necessidade do resgate das 

determinações estruturais para se pensar a dimensão espacial do processo de 

desenvolvimento capitalista”. (BRANDÃO, 2007, p.29). 

Endossamos autores como Brandão (2007) e Ferrari (2005) que fazem fortes críticas 

aos estudiosos que apontam a construção do desenvolvimento a partir da localidade 

tão somente, da força de vontade dos agentes empreendedores, das 

potencialidades endógenas de cada localidade, ao 

Demonstrar as insuficiências, desvios e conseqüências nefastas da 
aplicação mecânica desse modismo, que ressalta os microprocessos e as 
microdecisões, na verdade defendendo uma agenda que nega cabalmente 
a política, os conflitos, as classes sociais, o papel da ação estatal, a nação e 
o espaço nacional. Na verdade, nega todas as questões estruturais e, 
assim, todas as escalas existentes entre o local e o global. (BRANDÃO, 
2007, p.36-37). 

Esse ideário dá ênfase ao localismo, ao comunitarismo ou a novos regionalismos, 

preconizando um desenvolvimento local, cujo fim é garantir a expansão do processo 

de internacionalização do capital. Ferrari aponta que o grande capital mobiliza os 

capitais locais e regionais e utiliza os lugares como “territórios expandidos da 

produção e da circulação - não basta, pois, o controle ou monitoramento do 

comportamento de trabalhadores dentro das unidades produtivas.” (2005, p.81). 

Nesse sentido, Brandão faz a crítica ao que chama de pensamento único localista, 

na medida em que desconsidera os determinantes macroeconômicos, ao mesmo 



tempo em que ufanizam o local, minimizam os conflitos e desconsideram a 

existência da correlação de forças entre as classes sociais e “deposita na vontade 

dos atores sociais de um determinado recorte territorial todos os requisitos de 

superação do subdesenvolvimento.” (2007, p.50) 

Sua grande contribuição dá-se ao destacar que não há uma escala mais importante 

e muito menos uma única, afirmando a necessidade de uma forte intervenção estatal 

em múltiplas escalas num país desigual e heterogêneo como o Brasil. Assim, afirma: 

Nenhuma escala per se é boa ou ruim. É preciso discutir a espacialidade 
dos problemas e implementar políticas levando em consideração a escala 
específica desses problemas, mas em um contexto em que esteja presente 
um projeto nacional de desenvolvimento. (BRANDÃO, 2007, p.36). 

Nesta perspectiva o autor propõe que as ações locais sejam articuladas a fortes 

políticas nacionais, das quais o Brasil não pode prescindir. Ou seja, não servem nem 

as soluções centralizadoras nem o localismo, mas a articulação de escalas, a partir 

da presença ativa do Estado nacional.  

Já Ferrari (2005) analisa que, junto ao processo de reestruturação produtiva há 

também uma reestruturação político-institucional, que visa criar e recriar uma 

determinada ideologia para manter sob controle o contingente de desempregados 

gerados pela reestruturação produtiva. Para tanto, constrói-se toda uma 

subjetividade adequada às mudanças impostas, distanciando cada vez mais os 

trabalhadores da compreensão das determinações econômicas. 

Nesse contexto, as organizações que compõem o chamado terceiro setor ou 

organizações neogovernamentais agem para difundir os dogmas de eficácia, 

eficiência, solidariedade e participação cidadã. A ideia de sociedade civil é entendida 

como um espaço plural de liberdade e autonomia, dissociado da luta de classes, que 

não questiona a apropriação privada dos resultados do trabalho social e apresenta 

falsas dualidades, como sociedade civil versus Estado, público versus privado, 

político versus social, ficando de fora o eixo estruturante da sociedade. Desta forma, 

entende que a sociedade de classes reduz-se a uma sociedade civil, que se 

organiza para reivindicar direitos civis baseados num igualitarismo liberal e abstrato 

e assim, os movimentos sociais lutam contra o Estado para garantir direitos, 

enquanto a esfera da produção permanece intocada. 



Tais concepções, contrapondo-se à perspectiva crítica da sociedade, retornam ao 

conceito de comunidade, constituída por atores e agentes e não por classes sociais. 

Compreende-se assim a necessidade de se contrapor a tais perspectivas 

voluntaristas remetendo-se às determinações do modo de produção capitalista, “que 

necessariamente leva às últimas conseqüências a mercantilização e a penetração 

recorrente da divisão social do trabalho em todas as possíveis dimensões temporais 

e escalas espaciais.” (BRANDÃO, 2007, p.51). 

O autor ainda propõe a divisão social do trabalho como a categoria explicativa da 

dimensão espacial do desenvolvimento, procurando analisar criticamente o 

movimento desigual da acumulação de capital no espaço. 

Faz-se necessário reconstruir o debate acerca do desenvolvimento territorial, sem 

perder de vista que não se trata apenas de um desenvolvimento econômico, mas 

político e social; ao tempo que se reafirma a importância de se pensar em políticas 

nas diferentes escalas, sem continuar negligenciando a escala nacional, 

principalmente se pensarmos num país como o Brasil onde se tem um projeto 

nacional inconcluso, altamente bombardeado por políticas antinacionais e 

antidemocráticas, pois “nenhum recorte espacial é natural, como querem os 

conservadores. As escalas são construções históricas, econômicas, culturais, 

políticas e sociais e, desse modo, devem ser vistas na formulação de políticas.” 

(BRANDÃO, 2007, p.33). 

Nesse sentido, a abordagem territorial nas pesquisas e na construção de políticas 

públicas deve ser analisada de forma crítica, a partir das determinações do real e 

das contradições presentes na correlação de forças, fundante do modo de produção 

no qual estamos inseridos. Pois, “somente a partir da inserção das questões 

territoriais no contexto da reprodução social é que se poderiam desvendar as causas 

mais profundas das heterogeneidades estruturais que se manifestam espacialmente 

na produção da riqueza capitalista.” (BRANDÃO, 2007, p.87). 

Entendemos que essa perspectiva contrapõe-se à lógica predominante embebida 

dos princípios neoliberais que ufanizam o desenvolvimento territorial sem considerar 

tais determinações da sociedade capitalista, numa ênfase ao localismo que 

desconsidera o caráter nacional das políticas de desenvolvimento, “assim, 



encontramos, na atualidade brasileira, o Estado, as empresas e até alguns 

movimentos sociais, utilizando a ideia de desenvolvimento territorial como jargão 

político, sem maiores reflexões em torno desse conceito e de suas implicações.” 

(CANDIOTTO; SANTOS, 2009, p.338).  

Ao compreendermos que os conflitos, as contradições e as expressões da questão 

social manifestam-se de forma heterogênea nos diferentes territórios, estamos 

considerando a territorialização, desterritorialização e reterritorialização como 

processos provocados pelo movimento de acumulação do capital e apropriação do 

espaço.  

A revisão de literatura de base conceitual, permeada pelas diferentes correntes 

teóricas, nos permitirá entender a importância do tema território na atualidade, pois 

ao distinguirmos as diferentes concepções a partir de suas fundamentações 

filosóficas, poderemos contribuir na discussão que desmistifique a panacéia do 

localismo. 

No mais, vale ressaltar que as concepções de território supõem sempre uma 

perspectiva teórico-metodológica que se refere, necessariamente à perspectivas 

políticas e à disputa de projetos societários. Assim, entendemos que as análises 

despolitizadas inviabilizam o conhecimento mais aprofundado dos impactos 

regionais do processo de desenvolvimento capitalista, bem como a formulação de 

estratégias consistentes de luta e apropriação do território por parte dos sujeitos 

políticos. 

 

2.2- O Debate Teórico em Torno do Conceito de Território 

 

A expressão território tem uso antigo nas ciências sociais e naturais e voltou a ser 

utilizada com recorrência na contemporaneidade por vertentes distintas. Nas 

diferentes concepções evidencia-se o privilegiamento de determinados aspectos, 

seja ele físico, político, econômico ou cultural. Historicamente, o território tem sido 

pensado, definido e delimitado a partir das relações de poder. 



Antes mesmo de nos debruçarmos em torno do debate acerca do território, faz-se 

necessário salientarmos a importância de trabalhar o conceito, não por si só, mas 

como uma ferramenta de análise para compreendermos uma região/área na qual os 

sujeitos se relacionam e fazem sua história. Para Haesbaert (2004, p. 87) 

“compreender um conceito é buscar seus caminhos e descaminhos, sua história ao 

longo da ou das áreas de conhecimento em que ele foi concebido e moldado, 

reconhecendo, assim, toda a herança que ele carrega em termos de construção 

conceitual”. 

O debate em torno do conceito de território vem sendo posto desde a década de 60 

por diversas áreas de conhecimento, embora se aponte para o insuficiente diálogo 

interdisciplinar. Por vezes, é utilizado para legitimar dicotomias, como: sociedade e 

natureza, espaço e tempo, materialidade e imaterialidade, política e economia, 

simbólico e cultural, dentre outras. 

Porém, em meados da década de 1990 do século passado até hoje, o conceito de 

território no Brasil tornou-se uma espécie de “coqueluche”, um “modismo”. Autores 

como Haesbaert (2009) e Souza (2009) alertam para o desgaste do debate em torno 

do território. Esse excessivo entusiasmo pelo conceito tende a ser momentâneo e 

poderá trazer prejuízos para a discussão teórica, visto que ao “momento de 

embriaguez conceitual”, que seria o que estamos vivendo hoje, se seguiria o 

“momento de ressaca conceitual”, significando o abandono da discussão, 

negligenciando a importância da mesma. (SOUZA, 2009). 

Da mesma forma, Haesbaert (2009) considera fundamental a preocupação com as 

implicações políticas dos conceitos, a partir do pressuposto de que as análises não 

são neutras, refletindo a quais problemáticas efetivas respondem e qual uso é feito 

desses conceitos. Conceito, para o autor, não é visto simplesmente como uma 

abstração, representação da realidade ou algo que classifica o real, mas como uma 

ação em si e, portanto, tem implicações. 

Nesse sentido, ratifica a ideia de que 

[...] a criação de conceitos é uma forma de transformar o mundo; os 
conceitos são as ferramentas que permitem ao filósofo criar um mundo à 
sua maneira. Por outro lado, os conceitos podem ainda ser armas para a 
ação de outros, filósofos ou não, que dispõem deles para fazer a crítica do 
mundo, para instaurar outros mundos. [...] Que não se faça uma leitura 



idealista do conceito: não se trata de afirmar que é uma idéia (conceito) que 
funda a realidade; num sentido completamente outro, o conceito é imanente 
à realidade, brota dela e serve justamente para fazê-la compreensível. [...] o 
conceito é sempre uma intervenção no mundo, seja para conservá-lo, seja 
para mudá-lo. (GALLO, 2003 apud HAESBAERT, 2009, p. 98). 

O autor afirma ainda que todo conceito é apreendido e analisado em termos do 

contexto histórico, pois advém de um problema, é heterogêneo e múltiplo. 

[...] o conceito é justamente aquilo que nos põe a pensar. Se o conceito é 
produto, ele é também produtor: produtor de novos pensamentos, produtor 
de novos conceitos e, sobretudo, produtor de acontecimentos, na medida 
em que é o conceito que recorta o acontecimento, que o torna possível. 
(GALLO, 2003 apud HAESBAERT, 2009, p.99). 

No âmbito do debate do conceito de território sob diferentes perspectivas, muitos 

autores clássicos, como afirma Souza (2009), “coisificaram” o termo, reduziram-no, 

como veremos em seguida. O autor analisa que não se trata de um mero descuido 

dos pesquisadores, mas aponta a existência de fatores ideológicos em jogo.  

Nesse ínterim, sinaliza a necessidade de um esforço de crítica ideológica para 

emancipar a categoria território, “pavimentando o terreno para uma construção 

conceitual mais sofisticada e menos escrava da banalização operada pelo senso 

comum e pelo discurso ideológico dominante.” (SOUZA, 2009, p.64). 

Como já dito anteriormente, existem várias concepções de território a partir de 

diferentes correntes teóricas, por isso consideramos importante apresentá-las 

sinteticamente, refletindo sobre elas, de modo a percebermos como o conceito de 

território vem sendo delineado e fundamentado pelas concepções clássicas, 

contribuindo assim para subsidiar a análise da/s concepção/ões de território 

expressa no Programa Territórios da Cidadania, objeto desse estudo.  

Sendo assim, optamos por analisar essas diferentes abordagens a partir da 

fundamentação filosófica das mesmas, considerando assim, as perspectivas 

funcionalista, idealista e do materialismo histórico-dialético. 

 

 

 

2.2.1-Território na Perspectiva Funcionalista 

 



A perspectiva funcionalista considera que a sociedade é regida por leis naturais e, 

portanto, imutáveis pela vontade dos indivíduos. Nesse sentido, trata os processos 

sociais como fatos que devem ser analisados de forma semelhante aos fenômenos 

da natureza, percebendo a desigualdade social como uma lei natural e imutável. 

Na pesquisa, o sujeito deve assumir uma postura de exterioridade, objetividade e 

neutralidade, apenas observando os fatos, sem contudo, julgá-los, ou seja, o objeto 

se sobrepõe nitidamente ao sujeito. Propõe ainda conhecer os fenômenos sociais, 

buscando suas causas e as funções que desempenham. Assim, deve-se buscar a 

explicação da vida social na natureza da própria sociedade. 

O método funcionalista aponta para a observação, a descrição dos processos e sua 

classificação, definindo assim as situações normais e anormais ou patológicas, nas 

quais se inserem os conflitos sociais. 

Diversos autores que compartilham os fundamentos dessa vertente influenciam a 

abordagem conceitual e a formação decorrente de pensadores que atuam e 

estudam o território, a exemplo de Friederich Ratzel (1990), Claude Raffestin (1993, 

2009) e Rogério Haesbaert (2004). Vale ressaltar que, embora possuam a mesma 

perspectiva teórico-metodológica, há diferenciações significativas em suas 

concepções. 

Para alguns, como Ratzel (1990), que possui uma análise basicamente naturalista, 

herança das ciências naturais, sem considerar as demais dimensões que envolvem 

o território, destaca-se as características físicas e materiais do território, que aparece 

como sinônimo de solo, ambiente, habitat. Assim, define território como “uma 

determinada porção da superfície terrestre apropriada por um grupo humano.” 

(RATZEL, 1990, p.23). O território é também entendido como Estado-nação, a partir 

do momento em que há uma organização social para sua defesa.  

Já o estudo de autores como Raffestin (1993, 2009) destacam o caráter político do 

território e centra-se na problemática do poder, fazendo distinção entre espaço e 

território. O primeiro é compreendido como natureza, superfície e pré-existente ao 

território e este, como algo que se forma a partir da ação dos sujeitos, atores sociais. 

Para diferenciar os termos, o autor afirma que o  



Espaço e território não são termos equivalentes e nem sinônimos. [...] É 

fundamental entender como o espaço está em posição que antecede o 

território, porque este é gerado a partir do espaço, constituindo o espaço, 

constituindo o resultado de uma ação conduzida por um ator que realiza um 

programa em qualquer nível. Apropriando-se concretamente ou 

abstratamente de um espaço, o ator o territorializa. (RAFFESTIN, 2009, 

p.26). 

Dessa forma, território é visto como um conjunto de relações sociais, sua dimensão 

política, onde o poder aparece como elemento central do conceito de território. 

Outros autores, como Haesbaert (2004) apresentam uma abordagem numa 

perspectiva integradora, que congrega as dimensões econômica, política e cultural 

na produção do território. Nesse sentido, afirma que “o território carregaria sempre, 

de forma indissociável, uma dimensão simbólica ou cultural em sentido estrito e uma 

dimensão material, de natureza predominantemente econômico - política.” (p.74). 

Em sua obra, enfatiza as diferentes concepções de território, distinguindo-as assim: 

 Política ou jurídico-política: o território é visto como um espaço delimitado e 

controlado através do qual se exerce um determinado poder relacionado ao 

Estado. 

 Cultural ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e subjetiva e 

percebe o território como o produto da apropriação simbólica de um grupo em 

relação ao seu espaço vivido, conferindo-lhe identidade. 

 Econômica: considera a menos difundida e percebe o território como fonte de 

recursos, produto da divisão territorial do trabalho inserido na dinâmica do 

modo de produção capitalista, ou seja, como produto da luta de classes e da 

relação capital/trabalho. Ressalta a perda do território no movimento de 

reprodução do capital. 

 Naturalista: a mais antiga concepção e a menos considerada pelas ciências 

sociais, segundo o autor. Território percebido como sinônimo de solo, chão, 

natureza. 

Esse autor relaciona ainda o território com o processo de globalização, considerando 

também os conceitos de desterritorialização, tendo em vista a grande mobilidade do 

capital e reterritorialização, visto que o capital constrói, destrói e recompõe territórios 

a partir de seus interesses. 



Vimos, portanto, que os autores dessa corrente, embora tragam elementos 

importantes para o debate, como a questão do poder e da multidimensionalidade do 

território, ignora as classes sociais e as contradições, numa abordagem 

conservadora, que não considera a totalidade dos processos e seus determinantes 

estruturais. 

O debate do território na perspectiva funcionalista assume um caráter fortemente 

descritivo, com excessivos dados físicos, levando a classificações, modelos e tipos 

ideais de território, além das comparações indevidas, com tendência à 

superficialidade na análise dos territórios, ignorando suas determinações, inter-

relações, a totalidade dos processos, os elementos econômicos, políticos e sociais 

subjacentes aos dados. 

Essa corrente teórico-metodológica despolitiza o debate sobre território, 

evidenciando muito mais uma dimensão técnica e instrumental, esvaziando-o dos 

conflitos e correlações de forças. 

 

2.2.2. - Território na Perspectiva Idealista 

 

Constitui-se como uma abordagem ideal-simbólica do território. Nessa perspectiva, a 

análise do território é baseada no sentimento de pertencer ao território, na 

reprodução da identidade cultural, referindo-se a valores éticos, espirituais, 

simbólicos e afetivos. 

A ênfase dada por esta corrente é ao caráter simbólico ou cultural do território, 

enquanto construtor de identidades, sem referência às demais dimensões e sem 

considerar as determinações estruturais dos processos de construção e 

desconstrução dos territórios, caracterizando-se como uma visão pós-moderna, a 

exemplo dos autores Bonnemaisnon e Cambrézy (1996).       

O método nessa perspectiva tende a construir padrões homogêneos, mediante 

modelos, tipos ideais.  Seria a construção de territórios e experiências modelos de 

desenvolvimento local a serem replicadas, desconsiderando os contextos e a 

formação sócio-histórica de cada nação e região. 



Embora reconheçamos a importância da cultura e da subjetividade e a relação entre 

valores e ciência, fazemos crítica a essa concepção por ela ignorar que os valores 

estão inscritos numa realidade com determinantes sócio-político-econômicos.  

A perspectiva idealista aproxima-se dos processos sociais a partir da compreensão 

das intencionalidades dos sujeitos. Assim, superdimensiona o papel do sujeito, 

concebe a realidade como resultado do pensamento e negligencia as condições 

objetivas e as múltiplas determinações do real. 

 

2.2.3. - Território na Perspectiva do Materialismo Histórico-Dialético 

 

O método crítico-dialético traz uma outra perspectiva de análise para a relação 

sujeito-objeto, que não se equivale nem se assemelha ao empirismo funcionalista 

nem ao idealismo culturalista. Portanto, o sujeito é histórico, ativo, indagador e 

produtor da realidade, contrapondo-se à ideia de neutralidade.  

Tal concepção vai além da descrição dos fenômenos, aproximando-se do movimento 

do real e reconstruindo o objeto a partir das múltiplas determinações dos processos 

sociais historicamente situados. Procura ultrapassar a superficialidade dos fatos, 

chega à essência do fenômeno e busca captar seu movimento na sociedade 

capitalista numa perspectiva crítica, permeado por contradições e conflitos sociais. 

A investigação sob o enfoque do método da economia política proposto por 
Marx consiste, portanto, em situar e analisar os fenômenos sociais em seu 
complexo e contraditório processo de produção e reprodução, determinado 
por múltiplas causas na perspectiva da totalidade como recurso heurístico e 
inseridos na totalidade concreta: a sociedade burguesa. (BEHRING, 
BOSCHETTI, 2008, p. 38). 

Nessa perspectiva, a partir da qual faremos a análise do nosso objeto de estudo, a 

noção de território privilegia a dimensão material principalmente no sentido 

econômico e o contextualiza historicamente. Define território a partir das relações 

sociais nas quais se insere, considera a base material, sobretudo, as relações de 

produção como o fundamento para compreender a organização do território, como 

fonte de recursos e base para a reprodução social. 

Ao entendermos que o território reproduz as relações sociais que perpassam os 

grupos também afirmamos que “as desigualdades e diferenças são sociais e, 



simultaneamente, territoriais, efetivando-se e manifestando-se histórica e 

geograficamente”. (SAQUET, 2004, p.144). Nestes termos, entendemos que a 

reprodução social está situada historicamente, mas também, territorialmente. Dito 

isto é importante ressaltar que ao contextualizar o território com o qual se está 

trabalhando, significa que é necessário desmistificarmos e desvelarmos as 

correlações de forças e as contradições presentes na reprodução da vida material. 

Diferentemente das outras correntes, esta procura articular o tempo, o espaço e o 

território e aspectos da economia, política e cultura na perspectiva do 

desenvolvimento econômico. Parte dos pressupostos teóricos da dialética para 

compreender as manifestações territoriais do desenvolvimento econômico. Entende 

que o território é produzido pelas relações de poder engendradas por um 

determinado grupo social e se efetiva em diferentes escalas, não apenas na 

nacional. 

Esta perspectiva teórica compreende território como produto do processo histórico, 

como força produtiva, condição para o desenvolvimento, que envolve relações 

sociais, chamando a atenção para a importância da dimensão econômica, 

enraizadora e negligenciada nos estudos. Saquet assevera que “o território se dá 

quando se manifesta e se exerce qualquer tipo de poder, de relações sociais. São as 

relações sociais que dão o concreto ao abstrato, são as relações que 

consubstanciam o poder.” ( 2004, p.140). 

Tal corrente ressalta ainda, através de seus autores, que o território é produzido 

pelas relações sociais, econômicas, políticas e culturais, ou seja, relações de poder 

e é resultado do processo de produção do e no espaço. Ou seja, as três dimensões 

econômica, política e cultural relacionam-se reciprocamente, assim como ideia e 

matéria. Sendo que, em cada lugar e/ou período histórico pode predominar uma ou 

outra dimensão. Por conseguinte,  

Os territórios são produzidos espaço-temporalmente pelo exercício do poder 
por determinado grupo ou classe social. Dessa forma, podem ser 
temporários ou mais permanentes e se efetivarem em diferentes escalas, 
portanto, não apenas naquela convencionalmente conhecida como o 
“território nacional” sob gestão do Estado-nação, instituída ainda no século 

XIX na Alemanha por Friedrich Ratzel. (SAQUET, 2004, p.123). 

Ou ainda, é fundante nesta abordagem teórica  



[...] reconhecer as interfaces e as interligações existentes entre as 
diferentes vertentes/posições. O processo de apropriação do espaço 
geográfico é econômico, político e cultural. É resultado dessa articulação. O 
mesmo acontece com o território, como fruto do processo de apropriação e 
domínio de um espaço, inscrevendo-se num campo de forças, de relações 
de poder econômico, político e cultural. (idem). 

Ao contrário dos autores da corrente positivista, o materialismo histórico-dialético 

apresenta uma concepção de território como articulação entre sociedade e natureza; 

política, economia e cultura, ou ainda, entre materialidade e imaterialidade. Numa 

interação tempo-espaço no movimento do real, apreendendo as mediações que 

existem entre si e os elementos que constituem o território, ou seja, “[...] trata-se de 

apreender, no singular, o movimento universal, e, no local, o global, no processo 

histórico dos acontecimentos, entendendo a homo e a heterogeneidade 

(desigualdades e diferenças), a pluralidade, as contradições, as descontinuidades, o 

enraizamento e as articulações. (SAQUET, 2004, p.144). 

Além disso, chama a atenção para a necessidade de contextualizar os territórios, 

percebendo a homo e a heterogeneidade produzida em cada tempo e lugar pelo 

modo de produção capitalista. Nestes termos concordamos ainda com o autor 

quando diz 

É necessário contextualizar os processos territoriais em cada período e 
lugar, na dinâmica socioespacial sob o modo de produção capitalista de 
produção, em constante movimento contraditório de mudanças e 
permanências [...]. O que muda e/ou permanece, para cada período e ou 
momento e lugar é o arranjo social, espacial e territorial, através das formas 
e conteúdos que este arranjo assume. (Idem. p.143). 

Essa perspectiva de análise compreende o território como um espaço concebido a 

partir de uma perspectiva que integra as diferentes dimensões e, por isso, considera 

que o mesmo não deve ser percebido unicamente como natural, político, econômico 

ou cultural. Portanto, o território é entendido não apenas como limite político- 

administrativo, mas como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelo 

mercado.  

Assim, concordamos com Santos (1994) quando afirma que é o uso do território 

(econômico, sobretudo) e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de 

análise social.  Pois, a utilização do território pelo povo cria o que ele chama de 

“território usado” ou “território vivido”, entendido como sinônimo de espaço humano, 

habitado. O uso do território, por sua vez, se dá pela dinâmica dos lugares, que 

definem usos e geram valores de múltiplas dimensões: cultural, econômica e social. 



Santos (2002) em sua valiosa contribuição no estudo do tema destaca que o 

trabalho é um dos elementos fundamentais para a compreensão do território. Para o 

autor, o território no mundo atual se expressa a partir de dois movimentos: das 

horizontalidades e das verticalidades. As horizontalidades seriam os domínios de 

contigüidades, constituídos por uma continuidade territorial, enquanto as 

verticalidades seriam formadas por pontos distantes uns dos outros, resultado de 

uma interdependência hierárquica conseqüente do processo de globalização 

econômica. 

Segundo Santos (2002) para os atores hegemônicos, o território é um espaço útil e 

utilizável, um recurso de garantia de seus interesses e, para a classe hegemonizada, 

“um abrigo” para garantir a sobrevivência. O território, de qualquer forma, define-se 

antes de tudo com referência às relações sociais e ao contexto.  

A perspectiva crítica define que o território sofre as múltiplas determinações do 

global, mas contraditoriamente, é a sede da resistência das populações. Ainda 

afirma a necessidade do conhecimento sistemático da realidade, mediante o 

tratamento analítico do território, o que contribui para o fortalecimento das lutas em 

prol de outra globalização, outra sociedade. 

O território é, por conseguinte, percebido ainda como espaço definido pelas relações 

de poder. Ou seja, o que define o território é, antes de qualquer coisa, o poder, a 

dimensão política, entendendo-o como projeção espacial de relações de poder, um 

campo de forças, embora não negligencie as demais dimensões.   

Nesse sentido, Souza assegura que a separação entre o político, o cultural e o 

econômico, ou seja, das dimensões do território, “tem muito de cartesiano, de 

artificialmente preocupada em separar aquilo que é distinguível, mas não 

propriamente separável.” (2009, p.60). 

Como vimos nas correntes anteriores, muitos autores clássicos coisificaram o 

território, reduzindo-o à condição de solo e/ou poder estatal. Consideramos 

importante reconhecer a materialidade do território, mas é preciso ampliar a sua 

compreensão, percebendo-o a partir de relações sociais e de poder. “Em suma: 

descoisificar o território não quer dizer negligenciar a materialidade do espaço. 



Significa isso sim, refinar o conceito e conferir-lhe maior rigor, assim enriquecendo o 

arsenal conceitual à disposição da pesquisa sócio-espacial.” (Idem, p.68).  

A nosso ver, a questão central não se trata das características do território, mas 

“quem domina ou influencia e como domina e influencia esse espaço?” (SOUZA, 

1995, p.79). As respostas a essas questões, a serem elaboradas pelos 

pesquisadores e acadêmicos que estudam o tema são a gênese das diferenças 

entre as principais vertentes teóricas, como vimos anteriormente.  Esse autor 

ressalta ainda a existência de territórios dissidentes, o que expressa a construção de 

poderes e territórios alternativos e autônomos que apontam para a direção de um 

projeto político social heterônomo, que se contraponha à ordem social vigente. 

Em que pese às diferenciações entre as concepções dos autores dessa corrente, 

reconhece-se o elemento da criticidade presente nas análises, na medida em que 

inserem o território no âmbito do capitalismo, dos conflitos e lutas de classes e 

recusam a utilização de enfoques restritivos e unilaterais. 

No método crítico-dialético, o objetivo é desvendar o significado real do território, 

contextualizando o debate na realidade social sob a perspectiva da totalidade, 

inscrito na sociedade burguesa. Dessa forma, não considera o território como algo 

fixo, independente e a-histórico; nem se restringe ao seu aspecto aparente e 

imediato, mas o percebe como fenômeno complexo e contraditório. 

Entendemos que a lógica conceitual dessa perspectiva no estudo do território e das 

políticas territoriais deve considerar sua múltipla causalidade, as inter-relações e as 

conexões entre as dimensões – história, economia, política, cultura. Estas não 

podem ser percebidas como partes isoladas ou complementares, como propõem as 

outras perspectivas, mas como elementos da totalidade, profundamente articulados. 

Além disso, é preciso analisar o retorno e a ênfase do debate do território como 

unidade de referência para a implementação de políticas públicas a partir das 

configurações do capitalismo contemporâneo, como propomos nessa pesquisa. 

Vale ressaltar que, essa perspectiva não desconsidera a dimensão cultural do 

território, mas relaciona-a à política, ou seja, os valores são (des-re) construídos 

numa dada realidade com objetivos e intencionalidades que se referenciam em 

diferentes projetos societários. Nesse estudo afirmamos que é importante desvelar 



as contradições e os movimentos que se aproximam do território, com vistas a 

contribuir para a análise do conceito de território no Programa Territórios da 

Cidadania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III CAPÍTULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - A CONCEPÇÃO DE TERRITÓRIO EXPRESSA NO PROGRAMA 

TERRITÓRIOS DA CIDADANIA 

 

3.1.-  Percurso Metodológico da Pesquisa   

Entendemos a pesquisa como um instrumento de conhecimento da realidade, de 

tentativa de aproximação do movimento do real com vistas a contribuir para a 

elevação da consciência de classe e assim, para a construção de um projeto 

societário libertador. 

Nessa perspectiva, optamos pelo método de pesquisa que nos permite uma análise 

crítica e totalitária, que trata a realidade social como um todo em constante 

movimento e transformação, contribuindo assim para desvendar, a partir das suas 

múltiplas determinações, a realidade social. Ressaltamos que esse desvendamento 

nos permitirá evidenciar as contradições no interior do fenômeno estudado. 

A pesquisa é qualitativa do tipo descritiva explicativa, apesar de não desprezar o 

caráter quantitativo de alguns dados. Consideramos como universo de pesquisa o 

Programa Territórios da Cidadania, tendo como amostra o território sul sergipano. 

Tem como objetivo analisar a concepção de território expressa pelo PTC, 

identificando a concepção definida pelo programa e a dos representantes do 

colegiado do território sul sergipano.   

Esse território é composto por 12 municípios da região sul do Estado, a saber: 

Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itaporanga d’Ajuda, Itabaianinha, 

Pedrinhas, Salgado, Tomar do Geru, Umbaúba e Santa Luzia do Itanhy. O conjunto 

desses municípios que constituem o território sul possuem uma população de 

268.025 habitantes, dos quais 125.414 vivem na área rural, sendo 20.747 

agricultores/as familiares, 1.207 famílias assentadas, 2.328 famílias de pescadores e 

duas comunidades quilombolas, segundo dados do governo.  

Entendendo que a unidade empírica da amostra era bastante ampla para o propósito 

da dissertação, definiu-se como unidade empírica de análise do estudo o colegiado 

territorial, composto por membros do governo e da sociedade civil, provenientes 

desses municípios. O critério de escolha desse território deu-se devido à maior 



facilidade de acesso aos municípios e disponibilidade dos membros em participar da 

pesquisa. 

Execução da pesquisa 

TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

•  Pesquisa documental e bibliográfica 

•  Entrevista Semi-estruturada  

• Observação Não Participante  

Para atingirmos os objetivos específicos propostos realizamos como procedimentos 

de coleta de dados as etapas descritas abaixo:  

 

1ª Etapa: Pesquisa Bibliográfica e Documental.  

 

Os dados foram obtidos pela técnica da documentação indireta a partir do 

levantamento de dados em fontes impressas e eletrônicas, a saber: revisão 

bibliográfica a partir de pesquisas em textos indexados, revistas especializadas, 

livros, dissertações de mestrado, tese de doutoramento, que contemplassem 

estudos e análises sobre o conceito de território nas perspectivas teóricas das 

ciências sociais. Esta revisão de literatura serviu de guia para a construção e 

definição do quadro teórico e contribuiu na formulação crítica do atual contexto 

econômico, suas determinações estruturais, suas transformações e impactos no 

âmbito local e regional.  

 

A coleta da documentação direta foi realizada mediante levantamento de dados no 

Colegiado do Território Sul de Sergipe e no site mantido e alimentado regularmente 

pelo governo federal. Nosso intuito foi captar as nuances das palavras e textos, 

percebendo os seus significados e contradições. Para nossa pesquisa, procuramos 

coletar documentos que são utilizados como subsídios pelo PTC para a formação 

dos técnicos e demais atores envolvidos. Os documentos também foram obtidos 

junto aos técnicos do programa e após leitura cuidadosa, procuramos identificar as 

ideias centrais que nos permitissem apreender a concepção de território expressa 

nesses documentos, seu significado, sua ideologia. 



Os documentos utilizados foram os seguintes: Cadernos Marco Referencial para 

Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais e Referências para a Gestão Social 

dos Territórios Rurais (série documentos institucionais); Institucionalidades para a 

Gestão Social do Desenvolvimento Rural Sustentável (série documentos do 

CONDRAF); Referências para a Gestão Social dos Territórios Rurais- Guia para a 

Organização Social (série documentos de apoio); Matriz de ações federais de 2009; 

Plano Territorial de Ações Integradas- território sul sergipano; Regimento Interno do 

Colegiado Territorial Sul; informações do site do programa 

(www.territoriosdacidadania.gov.br); atas de reuniões do colegiado territorial sul 

sergipano (27/02/2008, 16/12/2008, 28/01/2009, 30/11/2009). 

 

2 ª Etapa:  Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo deu-se através do uso de duas técnicas: entrevistas semi-

estruturadas e observação não participante.  

A entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada. A entrevista possibilitou-nos a coleta de dados 

objetivos, relacionados, por exemplo, à criação do programa em Sergipe e na região 

pesquisada, além de dados subjetivos, como as opiniões dos entrevistados/as, 

visões sobre o programa. 

Essa técnica propiciou-nos explorar a perspectiva dos atores sociais para uma maior 

apreensão dos processos, os dilemas e questões, o sentido que eles mesmos 

conferem ao território, consistindo assim, num instrumento privilegiado de acesso às 

experiências dos atores. 

Os critérios de inclusão dos entrevistados foram: (1) diferentes segmentos sociais 

que compõem o colegiado; (2) oriundos de municípios distintos; (3) equidade de 

gênero (embora seja ainda pequena a participação das mulheres nesse colegiado); 

(4) disponibilidade em participar da entrevista. 



Os critérios de exclusão foram: (1) não ser membro participante do colegiado 

territorial sul sergipano; (2) indisponibilidade ou dificuldade de contato para viabilizar 

a realização da entrevista. 

O colegiado consiste numa instância de gestão do Programa Territórios da 

Cidadania, composto por representantes governamentais das três esferas de 

governo e sociedade civil, incluindo os movimentos sociais, associações 

comunitárias, sindicatos e Ong’s. 

O CTSS é composto atualmente por doze municípios da região sul, também 

conhecida como região da laranja, devido à grande produção do fruto. De cada 

município participam 06 representações, totalizando assim 72 participantes1. Para a 

realização das entrevistas, inicialmente identificamos os membros do colegiado 

territorial, através da obtenção da lista de seus membros e, em seguida, fomos 

apresentados em uma reunião, bem como o objetivo da pesquisa, no intuito de 

solicitarmos a contribuição para a realização da coleta de dados. Posteriormente, 

procedemos às entrevistas, sendo que algumas foram realizadas no próprio local de 

reunião, após a realização da mesma e, outras foram agendadas e realizadas num 

outro momento.  

O objetivo da entrevista foi identificar e explorar a concepção de território dos 

representantes do colegiado territorial sul sergipano e analisar a concepção de 

território aplicada no processo de implementação e desenvolvimento do programa 

nessa região, a partir da fala dos entrevistados/as, seguindo um roteiro pré-

estabelecido (Apêndice A).  

Entrevistamos ao todo 07(sete) integrantes (homens e mulheres) do colegiado 

territorial, o que corresponde a 10% da sua composição e 20% dos participantes 

efetivos, dentre eles representantes governamentais e não governamentais de 

diferentes municípios.  

Para padronizar a coleta de dados, antes de cada entrevista, repetimos a nossa 

apresentação e o objetivo da pesquisa, bem como a garantia do anonimato. Em 

seguida, após autorização do membro do colegiado, apresentamos e lemos o Termo 

                                                             
1
  Segundo informações obtidas durante o processo das entrevistas o quantitativo de representantes 

que vêm participando assiduamente tem sido bem menor, correspondendo a uma média de 50% 
desse valor. 



de Consentimento Livre e Esclarecimento -TCLE (Apêndice B), que foi devidamente 

assinado pelos entrevistados/as. Ressaltamos que as entrevistas não foram 

gravadas, pois alguns membros manifestaram resistência e/ou inibição frente ao uso 

do gravador, o que comprometeria a nossa pesquisa. Assim, optamos pelo não uso 

desse recurso e reprodução por escrito da fala dos entrevistados/as. 

Os dados coletados nas entrevistas foram complementados por informações 

provenientes da observação não participante, que nos permitiu mergulhar no 

contexto da fala dos participantes. 

3ª Etapa: Observação Não Participante  

É uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos 

na obtenção de determinados aspectos da realidade. Entendemos que não consiste 

apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou ferramentas que se 

deseja estudar. A observação contribuiu para analisar a concepção de território 

expressa no processo de implementação do Programa Territórios da Cidadania. 

Na coleta de dados utilizamos a modalidade de observação estruturada individual, 

que se realizou em condições controladas, seguindo um roteiro de observação 

(Apêndice C) para se responder à propósitos, que foram anteriormente definidos. 

 

 A observação não participante aconteceu em duas reuniões do colegiado territorial 

com o objetivo de apreender a concepção de território e como ela se materializa no 

cotidiano de execução do PTC.  

 

4ª Etapa – Análise dos Dados 

 

A organização, sistematização e análise dos dados coletados, tendo como suporte o 

referencial teórico estudado e a análise de discurso foi realizada a partir da 

elaboração de um roteiro de análise. Esta técnica consiste numa proposta crítica que 

busca problematizar as evidências, os dados da pesquisa, explicitando o caráter 

ideológico da fala e da escrita, revelando que não há discurso sem sujeito, nem 

sujeito sem ideologia. Sua maior contribuição para a análise social é dar elementos 

para contextualização da fala, ultrapassando as posturas positivistas e 



fenomenológicas. Ou seja, consiste em desvendar a materialidade do discurso no 

corpo textual, no qual está manifesta uma visão de mundo e de sociedade.  

 

A análise de discurso enquanto técnica de pesquisa serve para analisar as 

construções ideológicas presentes em um texto e/ou uma fala. Considera que todo 

discurso é uma construção social, não individual, e que só pode ser analisado 

considerando seu contexto histórico-social, suas condições de produção, 

significando ainda que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, 

vinculada necessariamente, aos seus autores e à sociedade em que vivem. 

 

O texto ou o discurso é o objeto empírico de análise e permite revelar as motivações 

ocultas, evidenciando as relações de poder, as visões de mundo e ideologias por 

trás do discurso que se estabelecem pela e na linguagem. 

 

Porquanto, procuramos a partir da análise de discurso, apreender a significação e a 

concepção de território expressa nos textos, documentos oficiais do governo e na 

fala dos entrevistados/as, atores envolvidos diretamente com a implementação do 

Programa Territórios da Cidadania.  

 

Entendemos que o sentido de uma palavra ou expressão não existe em si mesmo, 

mas expressa posições ideológicas em jogo no processo sócio-histórico, ou seja, 

partimos da premissa de que todo discurso relaciona-se com uma postura 

ideológica. Procuramos, então, apreender a concepção de território expressa no 

programa, através de seus documentos oficiais e das falas dos entrevistados, 

relacionando-a com a posição ideológica assumida pelo governo Lula. 

 

 

 

 

 



3.2 - Descrição do Programa Territórios da Cidadania: aspectos políticos, 

sociais e econômicos. 

 

A ênfase na abordagem territorial como unidade de gestão de políticas públicas 

encontrou terreno favorável no governo Lula, que intensificou ações nessa 

perspectiva, criando inclusive uma Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). 

A SDT, órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, apresenta-se 

com a finalidade de articular, promover e apoiar as iniciativas da sociedade civil e 

dos poderes públicos, em benefício do desenvolvimento sustentável dos territórios 

rurais, como forma de reduzir as desigualdades regionais e sociais, integrando-os ao 

processo de desenvolvimento nacional e promover a melhoria das condições de vida 

das suas populações. 

Com esse intuito, desde sua criação em 2003, a SDT estabeleceu como referência 

para sua atuação a abordagem territorial, procurando identificar e constituir 

institucionalmente os territórios a partir da composição de identidades regionais 

como elemento aglutinador e promotor do desenvolvimento sustentável. Para isso, 

criou ainda em 2003 o Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, 

parte integrante do Plano Plurianual do governo federal desde 2004, tendo 

desenvolvido uma metodologia de gestão de políticas públicas para o 

desenvolvimento rural baseado na abordagem territorial, tendo incorporado 160 

territórios rurais até 2007, segundo dados do MDA.2 

Este programa serviu de base para a criação do Programa Territórios da Cidadania, 

criado por decreto do presidente Luís Inácio Lula da Silva em 25 de fevereiro de 

2008, como parte da Agenda Social deste governo, propondo-se a levar um conjunto 

de ações integradas de diversos ministérios para as regiões com menor IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano) do Brasil.  

O Programa Territórios da Cidadania consiste numa proposta de desenvolvimento 

local/regional. Apresenta conceitualmente território como sendo  

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 
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  Disponível em:<http://www.mda.gov.br/sdt/>.  



multidimensionais - tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições - e uma população com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos 
que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (BRASIL, 
2005c, p.7-8). 

Tem por objetivo geral a superação da pobreza e geração de trabalho e renda no 

meio rural por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. 

Apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: inclusão produtiva das 

populações pobres dos territórios; busca da universalização de programas básicos 

de cidadania; planejamento e integração de políticas públicas; ampliação da 

participação social. As estratégias explicitadas pelo programa são: abordagem 

territorial; consolidação das relações federativas; integração de políticas públicas e 

participação social.3 

No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA) já foram constituídos 120 territórios que representam 1.830 

municípios (32,9% do total do país)  sendo 12,8 ,milhões de habitantes (22,9%) 41,9,

milhões da área rural (45,3%). Quanto à atividade produtiva 1,8 milhão de famílias 

são agricultores familiares (45,4%)  mil famílias são assentados de reforma 509,2,

agrária (64,8%)  e 209,5 mil famílias são pescadores (53,6%).  Da população desses 

territórios, 3,9 milhões de famílias são beneficiárias do Bolsa Família (35,6%), 771 

são comunidades quilombolas (65,2%) e 315 são de terras indígenas(51,5%) ³. 

Os critérios apontados pelo governo para seleção dos territórios a serem 

incorporados ao programa são: menor IDH; maior concentração de agricultores 

familiares e assentamentos de reforma agrária; maior concentração de populações 

quilombolas e indígenas; maior número de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

maior número de municípios com baixo dinamismo econômico; maior organização 

social e pelo menos um território por Estado da federação. O PTC possui como 

instâncias de gestão: o comitê gestor nacional, comitê de articulação estadual e o 

colegiado territorial. O primeiro é composto pelos secretários executivos ou 

secretários nacionais de todos os ministérios que compõem o programa e tem como 

atribuições: aprovar diretrizes; organizar as ações federais; adotar medidas para 
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 Fonte: Sistema de Informações Territoriais. Disponível 

em:<http://www.territoriosdacidadania.gov.br>.  



execução do programa; avaliar o programa; mobilizar atores federativos (pacto ou 

acordo federativo); definição de novos territórios.   

O comitê estadual é composto por todos os órgãos federais parceiros do Programa, 

os órgãos estaduais indicados pelo Governo do Estado e até 2 prefeitos de cada 

território do Estado, por eles escolhidos. Possui um caráter consultivo e propositivo e 

são responsáveis por: apoiar a organização e mobilização dos colegiados; 

apresentar ou articular ações para o programa; acompanhar a execução do mesmo; 

fomentar a integração das diversas políticas públicas nos territórios; apresentar 

sugestões de novos territórios e auxiliar na divulgação do programa.  

O colegiado territorial, por sua vez, é composto por representantes das três esferas 

de governo e da sociedade civil em cada território, com composição paritária. Os 

papéis são: controle social (das ações cuja execução já está prevista na matriz e o 

ministério/órgão está apenas informando a sua execução no território); consultivo 

(das ações cuja execução das metas de 2009 não está definida e o ministério/órgão 

quer colher alguma sugestão do território); deliberativo (para ações cuja execução 

das metas de 2009 não está definida e o ministério/órgão está submetendo a 

decisão ao território); e de articulador/mobilizador de atores internos e externos (para 

ações cuja definição da execução não depende só do ministério/órgão gestor, mas 

também de outros atores, internos ou externos ao colegiado- municípios, estados, 

conselhos setoriais, etc).  

Os colegiados territoriais possuem ainda as seguintes atribuições: elaborar ou 

aperfeiçoar o Plano de Desenvolvimento do Território; promover a interação entre 

gestores públicos e conselhos setoriais; contribuir para qualificação e integração de 

ações; ajudar na execução das ações e identificar ações para serem priorizadas no 

atendimento; exercer o controle social do programa; dar ampla divulgação sobre as 

ações do mesmo. 

As ações do programa são oriundas dos diversos ministérios, mais precisamente 22, 

sendo 18 com ações, a saber: Secretaria-Geral da Presidência da República, 

Planejamento, Secretaria de Relações Institucionais, Minas e Energia, 

Saúde/Funasa, Integração Nacional, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Cidades, 

Desenvolvimento Agrário/Incra, Desenvolvimento Social, Educação, Secretaria 

Especial de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Especial de Aqüicultura e 



Pesca, Justiça/Funai, Comunicações, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Cultura, Fazenda. 

No governo Lula, evidencia-se a não articulação entre os diferentes ministérios, 

divididos sob o comando de diferentes partidos, sob diferentes perspectivas, visto 

que muitos deles foram utilizados como moeda de troca na campanha eleitoral e nas 

negociações posteriores como mostraram os meios de comunicação, enquanto 

outros estão sob o trabalho de militantes dos movimentos sociais sem as condições 

necessárias para implementar as propostas que foram bandeiras de luta desses 

movimentos. Assim, fica claro a não intersetorialidade,4 visto que as ações já 

chegam fragmentadas por ministérios. 

Concordamos com Koga quando afirma que é preciso ter claro que 

Não é a conjugação de várias ações de diferentes secretarias que irá 
configurar a intersetorialidade, mas uma estratégia comum que defina, a 
partir do lugar-comum de ação, quais ou que tipos de intervenção deverão 
ser efetuados. (2002, p.33). 

Compreendemos que não basta a presença de diferentes órgãos e ministérios 

atuando num programa para daí se estabelecer a intersetorialidade, pois esta vai 

mais além, requer a construção conjunta e ação compartilhada entre diferentes 

atores. 

Segundo o governo, foram mobilizadas 180 ações para 2009. Elas estão 

organizadas em três eixos (apoio à atividades produtivas, cidadania e direitos, 

infraestrutura) e sete temas: organização sustentável da produção; ações fundiárias; 

educação e cultura; direitos e desenvolvimento social; saúde, saneamento e acesso 

à água; apoio à gestão territorial; infraestrutura.5 

Essas ações são ofertadas pelo governo através de uma matriz e os territórios vão 

escolher, dentre as ações já definidas pelos ministérios, quais as demandas do 

território específico. Apenas algumas ações são para livre escolha do colegiado, pois 

em sua maioria, as ações já foram definidas e serão apenas escolhidas, como que 

num cardápio com várias opções, o que nos faz pensar no limite imposto à 
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  Articulação de saberes e experiências com vistas ao planejamento, implementação e avaliação de 

políticas, programas e projetos com o objetivo de alcançar resultados eficientes em situações 
complexas. (INOJOSA, 2001) 
5
  Fonte: Matriz de Ações 2009. Disponível em: http://www.territoriosdacidadania.gov.br/. Acesso em 

junho de 2009. 



participação e ao controle social tão enfatizado pelo programa e pelo governo Lula 

de uma forma geral.  

Entendemos que não podemos amarrar as decisões locais a um conjunto de 

planejamentos ou diretrizes pré-determinadas, onde se encontram os recursos, o 

que equivale a desconsiderar a realidade local. A política de desenvolvimento 

territorial deve ir além da redistribuição dos parcos recursos já existentes e despertar 

os potenciais e riquezas locais. 

Dessa forma, o programa evidencia uma lógica de projetos, longe de um plano de 

desenvolvimento, que envolva de fato diferentes escalas e diferentes políticas. E os 

territórios ficam sujeitos a uma demanda de balcão, onde as prioridades são 

definidas a partir do que se tem na matriz, ou seja, daquilo que o governo decidiu 

ofertar e, de forma isolada, por cada órgão ou ministério, e não a partir da realidade 

social. Logicamente, esta é considerada no momento em que os colegiados 

territoriais precisam escolher ações, porém o ponto de partida não é a realidade, 

mas a matriz de ações ofertadas pelo governo. 

 

3.2.1 - Descrição do Programa Territórios da Cidadania no Estado de Sergipe. 

 

No que se refere ao processo de implementação do PTC em Sergipe, foram 

coletadas informações durante as entrevistas junto aos representantes do colegiado 

territorial sul sergipano, tendo em vista que muitos estão participando desde o início 

do processo. 

O PTC surgiu a partir de outro já existente, intitulado Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

implantado em Sergipe em 2003. O território sul sergipano foi incorporado a esse 

programa a partir de uma discussão iniciada com o pólo sindical em 2005 no 

município de Boquim, quando foi homologado o território com a participação de 

representações governamentais e da sociedade civil.  

Os entrevistados/as relatam que o número de representantes de cada município 

dependia do tamanho do mesmo e assim, municípios maiores tinham maior 



representatividade, ainda não sendo de forma paritária. A partir da escolha do 

articulador do território, via eleição direta, em junho/2006 foram feitas visitas nos 

municípios para apresentar a proposta do Programa Territórios Rurais e mobilizar os 

municípios até chegar a compor o colegiado territorial. Em 2008, o colegiado 

territorial foi incorporado ao Programa Territórios da Cidadania. 

Ainda segundo os entrevistados/as, inicialmente os municípios que formavam o 

território eram os mesmos, contudo posteriormente houve mudanças, saídas e 

entradas de municípios nos territórios, o que gerou conflitos, mas o argumento 

apresentado pelo governo era sempre o da identidade entre os municípios.  Um 

entrevistado chegou a revelar que, na verdade, existem mais critérios políticos 

partidários do que critérios técnicos nesse processo de definição da composição dos 

territórios. Pois, como alguns ganham uma maior destinação de recursos, os 

prefeitos recorrem ao governo federal para adentrar nesses territórios, ambicionando 

liberação de maior quantidade de recursos para o seu município.  

Em Sergipe, o programa foi lançado em 2007 abrangendo inicialmente dois 

territórios: o alto sertão e o sertão ocidental.  

“Foi de cima para baixo. Decidiram no governo que iam implantar territórios e 

fizeram o lançamento. Não foi feito nenhuma consulta.” (Entrevistado 1). 

Atualmente, além dos dois já citados, o Estado de Sergipe possui outros dois 

territórios: o baixo São Francisco e o Sul Sergipano. Este último é o objeto de 

análise de nossa pesquisa. 

O território sul sergipano é composto por 12 (doze) municípios situados na região sul 

do Estado, a saber: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itaporanga 

d’Ajuda, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Tomar do Geru, Umbaúba, Santa Luzia 

do Itanhy. Este território abrange uma área de 3.950,90 Km² e possui uma população 

total de 265.025 habitantes, dos quais 125.414 vivem na área rural, o que 

corresponde a 46,79% do total. Possui 20.747 agricultores familiares, 1.207 famílias 

assentadas e 2 comunidades quilombolas. Seu Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) médio é 0,62. (FONTE: Sistema de Informações Territoriais).6   
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No ano de 2009 foram previstas para o território sul sergipano um total de 70 ações 

com a atuação de 09 ministérios que integram o PTC, com valor previsto de 

R$161.814.177,38, tendo sido executadas 55 ações até agosto do mesmo ano, 

conforme dados do governo. (FONTE: Sistema de Informações Territoriais). 

Contudo, nas entrevistas realizadas com esse colegiado, ao serem interrogados 

sobre as ações do programa em seu território, os representantes responderam em 

sua totalidade (100%) que tais ações ainda não tinham sido implementadas, citando 

apenas aquelas ligadas ao MDA, das quais tinham participado efetivamente da 

deliberação de projetos.  

No detalhamento das ações realizadas pelo governo, disponíveis no site do 

programa, constatamos que tais ações são referentes a diversos ministérios e 

relacionam-se a ações e projetos já existentes e com criação anterior ao PTC, como 

Bolsa família, Programa Saúde da Família, Benefício de Prestação Continuada, 

recursos destinados à educação e outras áreas. Como tais ações não passam pelo 

debate no âmbito do colegiado territorial, seus atores não as identificam como ações 

do programa, visto que de fato já existiam anteriormente ao mesmo.  

 

3.3. - A Concepção de Território do Programa Territórios da Cidadania. 

 

Nos anos 90, com as reformas neoliberais e com as mudanças do Estado têm-se o 

retorno à questão territorial. O enfoque territorial aparece como uma noção que 

permitiria explicar o papel do contexto e do espaço social como fator de 

desenvolvimento. Nesse sentido, tem ensejado propostas concretas de intervenção 

estatal. No Brasil, o Programa Territórios da Cidadania (PTC) é um exemplo. 

O território passa a ser entendido como unidade de observação, atuação e gestão 

do planejamento estatal. Contudo, faz-se necessário refletir sobre o significado do 

território e seus usos e problematizar a utilização do mesmo como referência 

analítica e unidade de gestão de políticas públicas. 

Os Territórios de Identidade como são intitulados pelo governo apresentam-se com 

uma visão integradora de espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas 



públicas, como se todos possuíssem os mesmos interesses, e referem-se à valores 

como equidade, respeito à diversidade, justiça social, sentimento de pertencimento 

cultural e inclusão social. 

A partir da análise desse conceito e dos documentos que endossam o mesmo, 

percebemos que o território aparece como um todo coeso, sem divisão de classes, 

sem dominação e exploração, sem desigualdade social, onde as classes em disputa 

são consideradas “grupos sociais relativamente distintos”. (BRASIL 2005c, p.7-8). 

Os elementos que constituem um território, segundo o conceito utilizado pelo 

programa, são a identidade e a coesão. As diferenças são transformadas em 

diversidades que precisam ser ordenadas em prol do desenvolvimento. Ainda 

segundo os documentos oficiais, o programa trabalha com o território rural, 

considerado aquele que apresenta características, como: densidade populacional 

abaixo de 80 hab/km² e a população média por município menor do que 50 mil 

habitantes. A ideia de território sugere uma ampliação para o conjunto de setores e 

de atividades econômicas que compõem os territórios. Não associa o rural apenas 

ao agrícola, envolve também pequenas cidades, aglomerados populacionais e os 

agentes desses espaços. (BRASIL, 2005, p.16) 

Observamos ainda no conceito utilizado pelo programa que há uma nítida ênfase ao 

espaço físico, ao solo, à dimensão geográfica do território, o que verificamos em 

autores como Ratzel (1990) da corrente funcionalista e que se expressa na 

implementação do programa, na medida em que se utiliza da divisão geográfica 

como um dos principais critérios para a constituição dos territórios. Concomitante, 

supervaloriza a identidade e a cultura, deslocados das condições objetivas de 

produção e reprodução social do território. Nesse sentido, adota uma postura 

eclética, no sentido de alternar entre a corrente funcionalista e idealista. 

Assinala quatro dimensões do território: 1) dimensão econômica, no sentido de gerar 

trabalho e renda, fortalecer cadeias produtivas, redes de pequenas empresas e 

agricultores e obter bons resultados econômicos; 2) dimensão sócio-cultural, 

enquanto participação social, valorização da cultura e dos valores do território; 3) 

dimensão político-institucional, apresentada como criação de novas 

institucionalidades, governabilidade, cidadania e; 4) dimensão ambiental, 



considerando o meio ambiente como ativo do desenvolvimento, apontando para uma 

gestão sustentável. 

Compreendemos que, para governo Lula, o conceito de território apresenta-se a 

partir de uma multidimensionalidade espacial, a exemplo de alguns autores da 

corrente positivista. Porém, estas dimensões não se articulam entre si, não se 

apresentam enquanto totalidade, nem tampouco se relacionam com a estrutura 

social do modo de produção vigente.  

Na dimensão econômica apresentada, por exemplo, não podemos deixar de 

ressaltar a luta e o antagonismo existente entre os interesses dos empresários e dos 

agricultores familiares, luta presente dentro do próprio governo, que ora favorece os 

agricultores familiares, ora atende aos interesses dos grandes empresários e 

indutores do agronegócio; como também não podemos isentar o debate de que os 

valores e a identidade cultural dos povos em diferentes territórios são cada vez mais 

destruídos pelos meios de comunicação, fortalecidos pelo apoio estatal. 

Na dimensão político-institucional precisa estar claro que não é apenas a criação de 

novas institucionalidades que garante a participação, mas um efetivo controle social 

dos sujeitos e fortalecimento dos espaços já existentes. No mais, a participação 

social no programa é restrita, na medida em que limita a priorizar ações a partir de 

um leque de ofertas do governo.  

Já na dimensão ambiental, é preciso considerar que o modelo de desenvolvimento 

que temos é devastador do meio ambiente, considerado apenas como matéria-prima 

para geração de mais-valia para o capital. Além disso, as ações do atual governo 

pouco têm contribuído no sentido de minimizar os efeitos da produção avassaladora 

sobre a natureza, tendo desenvolvido, inclusive, ações de fortalecimento aos 

grandes grupos econômicos responsáveis por grande parte do comprometimento do 

meio ambiente, a exemplo do agronegócio e da monocultura.  

O conceito de território empregado pelo programa também traz com bastante ênfase 

a ideia de aproveitar a proximidade social como elemento que favorece a 

solidariedade e a cooperação, articulando uma diversidade de atores sociais para as 

iniciativas de políticas públicas. Dessa forma, relaciona três conceitos bastante 

emblemáticos: territórios, redes sociais e gestão social. Este entendido como uma 



forma de gerir assuntos públicos com participação social. Contudo, compreendemos 

que esse discurso escamoteia a tendência de desresponsabilização do Estado frente 

às demandas sociais, passando esse papel para a sociedade civil. Além disso, não 

podemos esquecer que essa participação no PTC fica, por vezes, limitada.  

Segundo os documentos, a abordagem territorial não se resumiria a uma questão de 

escala, mas significaria um método de gestão, no qual se aprofunda e se aperfeiçoa 

o processo de descentralização. (BRASIL, 2005 c). Como vimos no primeiro 

capítulo, esse processo vem se dando no atual contexto neoliberal como uma 

estratégia de repasse do ônus da crise para os municípios, visto que são destinadas 

as responsabilidades sem as reais condições para o cumprimento das mesmas e 

enfrentamento das demandas e, ao mesmo tempo, os espaços institucionais de 

participação social pouco conseguem inferir sobre as políticas públicas e os parcos 

recursos destinados para tal fim. 

Os argumentos para a utilização da abordagem territorial, inicialmente como 

estratégia de apoio ao desenvolvimento rural são principalmente os seguintes: a 

escala municipal é considerada muito restrita para o planejamento e organização de 

esforços para a promoção do desenvolvimento e a escala estadual excessivamente 

ampla para dar conta das especificidades locais; necessidade de aprofundar o 

movimento de descentralização das políticas públicas; o território é considerado 

como unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, 

grupos sociais e instituições que podem ser mobilizados para iniciativas que 

promovam o desenvolvimento. 

A empregabilidade do conceito de desenvolvimento territorial pela SDT do MDA está 

ligada a processos descentralizados de gestão territorial, visando coordenar 

processos de desenvolvimento local, regional, através da articulação de atores 

sociais, políticos e econômicos. Essas novas configurações territoriais são fóruns, 

conselhos e consórcios que aglutinam atores de setores diversos com o papel de 

realizar a gestão social do desenvolvimento. (BRASIL, 2005 c). 

A política federal de territórios rurais sustentáveis, em vigência desde 2003, vem 

sendo desenvolvida em parceria com movimentos sociais e Ong’s em vários 

territórios previamente delimitados pelo poder executivo. Contudo, precisamos 



ressaltar que a formação de um território não pode ser apenas produto de uma 

diretriz institucional ou um arranjo geográfico, mas deve ser uma construção social. 

Ruckert (2005 apud PERONDI, 2004) refere-se a uma avaliação da empregabilidade 

do conceito de desenvolvimento territorial da SDT do MDA, examinando as 

consequências do uso do termo territorial na designação para o desenvolvimento 

rural. 

Concordamos com o autor quando diz que a noção de desenvolvimento territorial 

realizado pelas instituições multilaterais não reproduz o debate sobre território, 

principalmente no que concerne à delimitação territorial. Ou seja, não existe uma 

suficiente justificativa para que o adjetivo que simboliza o foco de combate à pobreza 

seja o “territorial”. Isto faz com que haja uma expectativa não atendida entre 

desenvolvimento e território que impede que este termo conjunto assuma um status 

conceitual. 

Segundo ainda o autor, considerando a política de desenvolvimento territorial da 

SDT, há questões preocupantes como: 1) a continuidade de uma ação municipalista, 

em vista das demandas individuais e repartidas que os territórios apresentam; 2) um 

paralelismo com as ações e dinâmica das organizações locais, pois lideranças e 

aprendizagens são descartadas dos conselhos e, ao mesmo tempo, novos 

mediadores são demandados, seja para representar as Ong’s ou associações de 

municípios. (RUCKERT, 2005). 

Além disso, atribui-se apenas ao local, à participação dos atores sociais na gestão 

dos territórios a responsabilidade pelo desenvolvimento. Em nenhuma parte dos 

documentos analisados aponta-se, mesmo que superficialmente, para as múltiplas 

determinações estruturais que incidem sobre o território, condicionando grupos 

sociais e territórios inteiros à condição periférica e de subordinação frente aos 

interesses de capitalistas.  

Não se aponta ainda para o processo de formação socioeconômica e política do país 

e das suas diferentes regiões e tudo aparece como potencialidades ou fragilidades a 

serem trabalhadas, isentando a historicidade da análise desses territórios. 

Pode-se afirmar que há novas formas de controle de territórios e que eles 
estão submetidos às múltiplas determinações do capitalismo global e, ao 
mesmo tempo, as ativações das potencialidades e das riquezas dos recursos 



escassos, das identidades das populações nos vastos rincões do país e das 
ricas territorialidades que elas nos demonstram. Eis aí, talvez, alguns dos 
desafios às nossas análises contemporâneas. (RUCKERT, 2005, p. 91). 

Entendemos que é preciso considerar os territórios como uma totalidade complexa, 

imersos no modo de produção capitalista e num contexto de redemocratização, 

descentralização, globalização, reestruturação produtiva e reforma do Estado. Em 

cenários globais que imprimem incertezas aos territórios periféricos, portanto, se faz 

necessário que se aprofunde a análise dos significados que adquirem os usos 

políticos do território. 

 

3.4. - A Concepção de Território do Colegiado Territorial Sul Sergipano  

 

O colegiado do território sul sergipano (CTSS) consiste numa instância de gestão do 

PTC com papel deliberativo, consultivo e de controle social composto por 

representações das três esferas do governo e da sociedade civil organizada, onde 

se inserem associações comunitárias, sindicatos, movimentos sociais e 

organizações não-governamentais. No âmbito geral, possuem o papel de discutir e 

priorizar ações a partir das demandas de cada território e da matriz de oferta do 

governo.  

Em nossa análise entendemos que os entrevistados/as compreendem território 

como sinônimo do Programa Territórios da Cidadania. Por isso, quando indagados a 

respeito da concepção de território, responderam: 

“A minha concepção é que é um lugar que a gente vai discutir; encaminhar 

melhor e organizar os agricultores, como toda a sociedade para que esteja 

mais perto das políticas públicas dos governos”. (Entrevistado 6) 

“Território são ações, demandas voltadas não para o enfrentamento do 

individual, mas para o coletivo.” (Entrevistado 4) 

“Território como uma alternativa de distribuição de recursos públicos que 

beneficie toda uma massa.” (Entrevistado 3) 

Outros entrevistados concebem que território corresponde à instância do colegiado 

territorial. 



“O território é um espaço de articulação, de convivência de várias forças 

que estão presentes dentro de um determinado espaço geográfico com 

uma identidade comum. Espaço de intervenção política sobre a questão do 

desenvolvimento daquele espaço.” (Entrevistado 5) 

Nesse depoimento específico, destacamos que território aparece ainda como espaço 

físico, o que se repete em outras entrevistas, conforme segue: 

“Território além de ser um espaço geográfico delimitado por municípios, é 

um espaço onde os atores sociais podem discutir, planejar e executar de 

forma descentralizada as ações em prol da agricultura familiar.” 

(Entrevistado 1) 

“Municípios semelhantes na sua atividade econômica: citricultura, pesca...” 

(Entrevistado 2) 

Essa concepção presente na fala dos entrevistados nos remonta à perspectiva 

funcionalista que destaca o território como espaço físico, geográfico, a exemplo de 

autores como Ratzel (1990) citados no capítulo dois. Nesse sentido, o que torna 

esses municípios um único território seria a sua proximidade e a semelhança em 

relação à principal atividade econômica que, no caso do território sul sergipano, é a 

citricultura. 

Nessas entrevistas mesclam-se a concepção de território como espaço físico, 

delimitado por um conjunto de municípios com o discurso da participação dos atores 

sociais na definição e controle social de políticas públicas, difundido também pelo 

PTC. 

Essas falas refletem que a discussão acerca da concepção de território inexistia 

antes da implementação do programa e continua ausente. Para os representantes, 

em sua maioria, território é o programa em si, ou seja, um espaço físico para 

discussão de políticas públicas. Pois, essa questão vem junto com o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e, posteriormente, com o PTC, 

demonstrando que não havia discussão preliminar nem mesmo uma prática anterior 

de articulação de municípios. 

O discurso do colegiado deixa claro a necessidade de um processo de formação, 

pois a utilização da abordagem territorial na implementação de políticas públicas 



deve ser ao menos precedida de um debate e estudo aprofundado sobre a temática, 

para maior conhecimento dos seus representantes. 

O conceito de território empregado pelo programa, presente nos documentos 

analisados na pesquisa, utilizados no processo de formação e no regimento interno 

do colegiado pesquisado é: “um espaço físico, geograficamente definido, geralmente 

contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais - tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a 

política e as instituições - e uma população com grupos sociais relativamente 

distintos”. (BRASIL, 2005c, p.7-8). 

A definição de território utilizada pelo programa é pouco conhecida ou totalmente 

desconhecida pelo colegiado, embora conste no seu regimento, recentemente 

aprovado. Porém, todos os entrevistados/as (100%) atribuíram significativa 

importância à abordagem territorial nas políticas públicas e na estratégia proposta 

pelo programa de articulação de atores e políticas na perspectiva da 

intersetorialidade, como podemos perceber nas falas abaixo: 

“Sim, acho importante porque as entidades que participam das discussões 

deixam de pensar de forma individual e passam a pensar de forma 

coletiva, não só no seu próprio município, mas no desenvolvimento 

regional, territorial.” (Entrevistado 1). 

“Acho importante. Isso inibe até os políticos. Eu tenho que tá integrado no 

território para que o meu projeto seja aprovado no coletivo. Se aquilo tiver 

desenvolvimento territorial vai ser aprovado.” (Entrevistado 4). 

“Possibilidade de maior controle social, mais informações sobre como as 

políticas funcionam...Um momento de amadurecimento da construção das 

políticas públicas. Oportunidade que vários segmentos têm do rural de se 

encontrar, dar uma visão mais ampla do que é o nosso território, espaço, 

conquista, problemas. Só no município a visão é muito localizada. O 

desenvolvimento não se dá só a partir de uma ação localizada em um 

município, mas da região, da articulação entre os municípios.” 

(Entrevistado 5). 

“É importante porque todos da região deverão estar num só pensamento 

de levar o desenvolvimento para a região.” (Entrevistado 6). 



Na análise desses depoimentos não podemos deixar de observar que os membros 

do colegiado territorial identificam a histórica necessidade de articulação, seja entre 

políticas diversas, esferas de governo, municípios e regiões, sociedade civil e 

governo na perspectiva de construírem planos e ações intersetoriais que promovam 

o desenvolvimento. Além disso, clamam pelo direito à participação e ao controle 

social das políticas públicas. Como diz Koga, a questão do território não deve se 

reduzir “a um acidente geográfico de percurso e de adequação às diferentes escalas 

administrativas. O território é antes de tudo uma questão política e de luta”. (2002, 

p.32).  

Nesse sentido, entendem que a abordagem territorial nas políticas públicas poderá 

ser um caminho, uma estratégia eficaz para tal fim, da mesma forma que acreditam 

que o governo Lula criou um contexto favorável para a participação, bem como para 

o desenvolvimento rural. 

“Essa proposta surgiu no governo Lula para ter participação popular na 

aplicação de recursos públicos.” (Entrevistado 4). 

“Eu acho que é uma proposta que veio para ficar. Tem deficiências, mas 

pegou. Em todo lugar você ouve falar em território. A visão de território tem 

se ampliado muito. Alternativa contra a globalização, espaço de vencer o 

agronegócio e outros inimigos do desenvolvimento territorial.” (Entrevistado 

5). 

Ressaltamos ainda que os representantes entrevistados participam de várias 

organizações de trabalhadores/as de forma ativa, a exemplo de sindicatos e 

movimentos sociais e de diversos espaços de controle social, como conselhos, 

fóruns e redes. Acreditam na abordagem territorial e na participação como 

estratégias de desenvolvimento e transformação social, assim como no governo Lula 

como espaço favorável para a concretização dessas mudanças. 

Contudo, ao analisarmos o contexto contemporâneo, não podemos deixar de refletir 

sobre as contradições desse governo decorrente, entre outros, do forte apoio dado à 

burguesia nacional. Além disso, referenciando-nos em Brandão (2007), ratificamos a 

ideia de que o desenvolvimento não depende unicamente de uma escala, mas 

precisa se dar nas diferentes escalas, visto que embora valorizemos a construção 



coletiva desse processo, não devemos nos enveredar no pensamento localista, 

ignorando os contextos nacional e global, que incidem sobre o local.  

A reestruturação produtiva, a globalização, o neoliberalismo, o imperialismo estão 

presentes no âmbito local, pois são processos de restauração do capital e de 

fortalecimento da classe burguesa frente aos trabalhadores/as e, por isso, interferem 

diretamente na vida das localidades. Ações de desenvolvimento local ou territorial 

precisam estar articuladas a fortes políticas de enfrentamento desses processos. 

Contudo, no atual governo, como já mencionamos no primeiro capítulo, assiste-se 

ao fortalecimento do capital e das suas estratégias de expansão, que culminam em 

maior exploração e pauperização da classe trabalhadora. 

A partir dessas análises não estamos, contudo, afirmando que não é importante a 

luta pela participação, pela articulação e intersetorialidade, nem mesmo a 

abordagem territorial. Afirmamos assim, que esses elementos precisam vir junto à 

mudanças estruturais ou ao menos serem percebidos pelos movimentos sociais 

como estratégias de fortalecimento das lutas para alteração do modelo de 

desenvolvimento capitalista. Sem essa perspectiva crítica, o território e a 

participação popular passam a ser banalizados e instrumentalizados em prol do 

capital. 

Na análise das entrevistas compreendemos também que, embora atribuam bastante 

importância à abordagem territorial, muitos representantes questionam a forma como 

isso vem se dando no âmbito do PTC. Pois, quando indagados acerca da 

aplicabilidade desse conceito no processo de implementação do programa, 

responderam: 

“A concepção do papel é ideal. A questão é a prática. A concepção na 

prática está deixando a desejar porque muitos municípios defendem 

muitas vezes interesses locais e não do território... Falta o pensamento de 

território, as coisas ficam mais localizadas em nível de município, a disputa 

por projetos.” (Entrevistado 2). 

“Para os territórios rurais, o problema é a execução dos recursos. Os 

políticos não participam do colegiado, das discussões, mas na hora de 

executar eles são os proponentes.” (Entrevistado 7). 



“Ainda não é o ideal porque ainda são poucas as políticas que a gente 

define.” (Entrevistado 5). 

Nesses depoimentos evidencia-se o descontentamento com a implementação do 

programa, principalmente no que se refere ao corporativismo de muitos 

representantes e municípios; na pouca participação dos representantes 

governamentais, já que obrigatoriamente, os governos são os proponentes dos 

projetos definidos pelo território, o que gera muitos conflitos e compromete 

seriamente os objetivos do programa. Criticam também os limites impostos ao 

controle social, visto que a maior parte das ações já vem definida, cabendo ao 

território apenas priorizá-las.  

Outras críticas são direcionadas ao programa no que se refere aos critérios de 

definição dos municípios. De acordo com o governo em seus documentos oficiais 

existem critérios técnicos para aglutinar municípios que possuem uma identidade 

comum, “coesão social”, bem como critérios de priorização de territórios, a partir de 

indicadores sociais já apresentados. Contudo, os entrevistados/as questionam a não 

participação da sociedade civil na construção desses critérios para composição dos 

territórios, nem mesmo na ratificação dos municípios que os compõem. 

“A referência era a questão da laranja. Depois, estudos mais qualificados 

identificaram outros critérios. Não foi uma decisão do território. Só o 

município de São Cristóvão pediu inclusão, os demais foram definidos 

pelos critérios do MDA.” (Entrevistado 5). 

“Com o Programa Territórios da Cidadania, Riachão e Lagarto que faziam 

parte do território foram para o território do sertão ocidental porque, 

segundo o MDA, esses municípios não tinham muita identidade com o sul, 

por causa da produção. A decisão de saída dos municípios veio do MDA. A 

idéia era não chocar com os territórios do governo do Estado. Foi um 

acordo entre eles. Os municípios no início não aceitaram, fizemos até 

moção contra, mas não adiantou e resolvemos aceitar. No acordo, alguns 

municípios saíram e outros entraram. Veio de cima para baixo sem o 

território discutir nem tomar decisão. Na verdade, tem critérios políticos 

que definem isso, porque alguns territórios têm mais recursos e são 

liberados mais rápido. Ai o prefeito pede para mudar de território e muda.” 

(Entrevistado 1). 



De acordo com esses discursos, a composição dos territórios fica sujeita aos 

critérios técnicos do governo, sem referência participativa; aos acordos entre esferas 

de governo para não criar dissabores partidários e, ainda, aos interesses dos 

prefeitos em participar desse ou daquele território. Municípios entram e saem desses 

aglomerados de localidades que o governo intitulou territórios sem o referendo dos 

maiores interessados, sem a participação da sociedade civil. Como fica a identidade 

desses territórios tão enfatizada nos documentos oficiais? Quem atribui identidade a 

um território, senão o seu povo? . Entendemos que os estudos técnicos e científicos 

devem contribuir para essa identificação, mas não devem ser o medidor de 

identidades, muito menos os critérios político-partidários. 

A aplicabilidade do conceito de território no processo de implementação do programa 

contrapõe-se à concepção apresentada pelos documentos oficiais e, principalmente, 

à concepção defendida pela perspectiva do materialismo histórico-dialético, que 

ultrapassa o tecnicismo e percebe as contradições e os conflitos sociais como parte 

da identidade do território, construída a partir de sua base material e das relações 

sociais historicamente situadas. 

Ainda no que tange à análise da concepção de território expressa pelo PTC em seu 

processo de implementação, os entrevistados foram indagados acerca da forma 

como são definidas as prioridades do território. Na coleta de informações nos 

documentos oficiais identificamos, conforme já dito, que há uma matriz de ações que 

são ofertadas para cada território, para que o mesmo possa escolher e priorizar as 

ações, como os entrevistados afirmam em seus depoimentos: 

“Primeiro, existe a quantidade de recursos definidos, uma coisa que já vem 

amarrado de cima, você não pode colocar tudo o que o território precisa...” 

(Entrevistado 2). 

“Os projetos a gente define discutindo no colegiado, vendo aquele que vai 

unir mais a região e que vai ficar mais central.” (Entrevistado 6). 

“Cada município traz o seu projeto, que vai ser discutido e aprovado na 

plenária, mas quando for aprovado passa a ser um projeto da região.” 

(Entrevistado 4). 



Somado à problemática da pouca participação dos governos locais no colegiado 

territorial, os entrevistados questionam o fato dos projetos estarem submetidos a 

esses governantes, de acordo com o pacto federativo, o que dificulta e, por vezes, 

até impede a concretização do que foi discutido no âmbito do colegiado. 

“Os projetos de infra-estrutura tem que ser apoiados pelo governo 

municipal ou estadual. Ai vem uma deficiência do território. É toda uma 

construção dos municípios e das organizações, mas se o prefeito não 

quiser aquele projeto, perde tudo.” (Entrevistado 5). 

“A gente discute os projetos para levar para a região, mas ainda existem as 

emendas parlamentares, ai às vezes por mais que a gente discuta, os 

projetos saem através das emendas diretamente para as prefeituras sem 

passar pelo território, até porque o recurso do território é muito pouco.” 

(Entrevistado 6). 

“A gente faz reunião, levantamento e depois pensa onde vai ser melhor, ai 

começa a disputa entre os municípios, os grupos de interesse individual e 

faz o lobby e acaba ganhando. Ai todo o processo de estudo, discussão 

acaba sendo desfeito, porque no final sempre tem os interesses 

municipais.” (Entrevistado 2). 

Algumas ações, porém, são para livre escolha do colegiado, a partir das demandas 

da região, que eles identificam como as ações do MDA, relativas ao antigo 

Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. Observamos que 

ainda há uma confusão entre esses dois programas no entendimento do colegiado, 

como afirmam os/as entrevistados /as em seus depoimentos: 

“Pelo Programa Territórios da Cidadania, o colegiado ainda não definiu 

nenhuma prioridade porque não teve mais reunião e não chegou nada 

para ser definido. No território rural, a escolha dos projetos é por voto 

aberto, mas geralmente a gente cria consenso. A gente discute o que a 

gente precisa para a região dentro do que o governo oferece.” 

(Entrevistado 1). 

“No programa Territórios da cidadania, de fato, o povo ainda não se auto 

identificou como PTC, ainda não chegou.” (Entrevistado 4). 



Comentam ainda acerca da articulação entre os municípios e entre as políticas local, 

territorial e nacional. 

“É para se relacionar, mas na maioria das vezes não se relaciona. Quando 

exige contrapartida, os prefeitos correm.” (Entrevistado 7). 

“São paralelos. Não consegue se articular, apesar dos municípios serem 

os mesmos do território do governo do Estado. Primeiro falta diálogo entre 

esses espaços e a gente já tá numa construção mais avançada do que os 

territórios do Estado.” (Entrevistado 5). 

Vale ressaltar que essa articulação entre as políticas e esferas de governo é 

apresentada nos documentos oficiais como a principal estratégia do programa e, 

como vimos, a aplicabilidade da mesma ainda não é uma realidade. Se entre o 

próprio governo federal não se verifica tal intersetorialidade, como poderá ocorrer 

entre diferentes esferas? As ações já chegam fragmentadas no território e, 

dificilmente são articuladas. 

Quando indagamos sobre os resultados e as mudanças trazidas pelo PTC, tivemos 

respostas emblemáticas, como: 

“Resultados só de infraestrutura. As prefeituras receberam carro, 

computador, quando quem deveria ser mais beneficiado era a sociedade 

civil.” (Entrevistado 7). 

“O Programa territórios da cidadania não tá funcionando. Esse ano não 

teve nada. De ação concreta do PTC nenhuma.” (Entrevistado 2). 

“Foram aprovados muitos projetos em 2008 do MDA, mas o dinheiro 

chegou e ficou na Caixa ou por inadimplência das prefeituras ou por falta 

da documentação necessária.” (Entrevistado 1). 

O conjunto dos dados analisados nos permite afirmar que a mudança de um 

programa, o de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais do MDA para o 

PTC não foi ainda incorporada pelos membros do colegiado territorial entrevistados. 

Assim, como são chamados a discutir e construir projetos, ou seja, participar 

efetivamente apenas da definição de recursos ofertados pelo MDA e voltados 

principalmente para dinamização da produção rural, identificam que ainda trata-se 

do programa anterior e que o PTC ainda não se efetivou.  



Contudo, o que ocorre é que ele já vem sendo implementado desde sua criação, 

porém as ações ocorrem sem passar pelo colegiado, pois trata-se de programas e 

projetos que já existiam e cujo recurso vai direto para os governos estaduais e/ou 

municipais, a exemplo do Bolsa Família, Saúde da Família, Luz para Todos, dentre 

outros. 

Além disso, o atraso na liberação dos recursos e na implantação das ações definidas 

gera bastante descontentamento, pois os projetos aprovados em 2008 começam a 

ser liberados em 2010. Apesar das críticas que atribuem ao programa, defendem 

fervorosamente a estratégia da abordagem territorial nas políticas públicas e 

valorizam a instância do colegiado territorial como espaço importante de socialização 

dos programas e projetos do governo federal e com possibilidades de exercer maior 

controle social. 

Entendemos que, se de fato houvesse uma participação ativa dos governos e o 

interesse político em fazê-lo funcionar efetivamente, o colegiado poderia se constituir 

num espaço privilegiado, não apenas de socialização das ações do governo federal, 

mas, além disso, de construção de novas ações a partir das demandas do território, 

de articulação das diferentes esferas e de fortalecimento dos espaços de controle 

social já existentes, a exemplo dos conselhos gestores. 

Contudo, o que verificamos através da observação e das entrevistas é que a 

participação da sociedade civil é subordinada à lógica de projetos e à demanda de 

balcão, onde são ofertadas as ações do governo, já definidas e planejadas pelos 

ministérios. 

Compreendemos ainda que o território tem sido utilizado como receptáculo 

geográfico de ações estatais, não-governamentais e da iniciativa privada, dado a 

ênfase desse governo de orientação neoliberal nas parcerias público-privado como 

estratégia de expansão do processo de privatização do público. 

A política territorial utilizada pelo governo Lula e evidenciada no processo de 

implementação do PTC não traz mudanças significativas, como afirmam os 

entrevistados/as: 

“Agora criaram outro território, o PTC...Uma jogada do governo. São ações 

que já estão sendo desenvolvidas nos municípios. Nada novo. Ai eu jogo 



como ações do PTC. Eu acho que não mudou nada, porque ele tá dizendo 

que vai fazer o que já existe no município. Pegaram o que já tinha e 

jogaram como PTC.” (Entrevistado 2). 

“Com o PTC não alterou quase nada. Envolveu mais ministérios, só que 

criou outras normas.” (Entrevistado 3). 

“A mudança que teve hoje é a participação de mais órgãos públicos 

durante as reuniões...O resto continua do mesmo jeito, tem mais recurso, 

mas não temos acesso a eles...” (Entrevistado 6). 

Koga (2002, p.20) busca explicação conceitual em Autès (1991) para diferenciar 

políticas territoriais e políticas territorializadas, designando a primeira como aquelas 

que possuem uma lógica específica a um território, e a segunda correspondentes às 

produzidas em dado território, porém com uma lógica que não diz respeito 

especificamente a ele. Políticas territorializadas como sendo, em sua essência, 

“aquelas em que o território passa a ser o palco das velhas políticas existentes”.  

Tais políticas aparecem com um viés descentralizador e participativo, porém com a 

mesma lógica das práticas tradicionais e, dessa forma, a intersetorialidade e mesmo 

a participação ficam subsumidos às formas tradicionais de gestão das políticas 

públicas, não havendo, de fato, uma mudança significativa que redirecione as 

concepções, a lógica e as diretrizes de ação e onde o lugar realmente faça 

diferença. Ou seja, ”não basta um modelo descentralizado e calcado na 

intersetorialidade para que de fato o território exerça um papel fundamental na 

gestão das políticas públicas. É possível repetir velhos modelos em lugares novos”. 

(AUTÈS, 1991 apud KOGA, 2002, p. 30). 

Com isso, obviamente, não estamos negando a importância da vertente territorial no 

âmbito das políticas públicas, visto que considera a dimensão cultural das 

populações, suas particularidades locais, os lugares onde vivem, os seus anseios e 

não somente suas necessidades, mas o compreendemos para além da dimensão 

geográfica, os aspectos demográficos, econômicos, culturais e o contexto social. 

(KOGA, 2002, p. 25).  

Porém, as políticas territoriais não substituem as macropolíticas, mas devem ocorrer 

simultânea e articuladamente com as políticas nacionais, de forma a garantir a 



efetividade das mesmas. Ressalta-se ainda que “o novo não advém da implantação 

de novos programas, mas da capacidade de gerar novas estratégias ou novos 

programas a partir de uma conjugação de esforços, conhecimento da particularidade 

do território e da população [...]”.  (KOGA, 2002:33). 

A análise do programa nos permitiu visualizar que o território é instrumentalizado e 

tido como receptáculo geográfico de tímidas ações estatais e não governamentais, 

com uma política não explícita tanto com relação à destinação de mais recursos 

quanto à definição de se configurar como um novo programa social, ou seja, uma 

nova proposta que venha gerar mudanças substanciais no desenvolvimento 

territorial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No atual contexto, marcado pelas profundas transformações decorrentes dos 

processos articulados de reestruturação produtiva, globalização, financeirização, 

neoliberalismo e reforma do Estado destaca-se, enquanto estratégia neoliberal de 

combate à pobreza e desigualdade social, a ênfase ao enfoque territorial como 

estratégia de descentralização das políticas públicas. 

Tal estratégia vem se configurando como localismo, materializando-se através de 

programas e projetos de desenvolvimento local e territorial, enquanto estratégia de 

contenção dos perigos à ordem econômica provenientes do agravamento da 

pobreza nos países periféricos, conforme recomendação das agências 

internacionais. 

As mudanças no mundo do trabalho e o processo de reestruturação produtiva têm 

rebatimento direto nas cidades e territórios, que vivenciam no seu cotidiano as 

conseqüências desses processos, a exemplo do desemprego, o que exige também 

ações que dêem conta das especificidades que as expressões da questão social 

assumem nos diferentes territórios. 

Como agravante das condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, restringe-

se o Estado no âmbito do social, diminuindo progressivamente sua intervenção para 

garantia dos direitos sociais, através da fragmentação e enfraquecimento das 

políticas sociais, que se tornam cada vez mais focalizadas e ineficientes, embora se 

revistam de propósitos de descentralização, articulação e participação. 

Nesse contexto, vivencia-se uma demasiada ênfase no desenvolvimento local e 

territorial, apresentado como estratégia de superação da desigualdade social, 

trazendo em si o reforço à focalização e à quebra do princípio da universalidade nas 

políticas públicas, além da utilização dos diferentes territórios como espaços de 

valorização do capital, escamoteando a raiz e a gênese da questão social, que 

perpassa pela luta de classes. 

Nossa pesquisa procurou analisar o Programa Territórios da Cidadania lançado pelo 

governo Lula em 2008 e evidenciou que o enfoque territorial trazido por esse 

programa ocorre paralelo ao desmonte e fragmentação das políticas públicas 

nacionais e de forma subordinada aos ditames da política econômica neoliberal, 



continuada e aprofundada por este governo, que gera a pobreza e a desigualdade 

social. Sendo assim, a abordagem territorial, tão enfatizada na contemporaneidade, 

vem se constituindo como estratégia de focalização, fragmentação e 

desresponsabilização estatal frente às reformas estruturantes e às políticas 

nacionais. 

A concepção de território expressa pelo programa restringe-se a um limite político-

administrativo, a um aglomerado de municípios que tenham proximidade e alguma 

característica comum, ou nem mesmo isso, já que observamos no sul sergipano 

critérios político-partidários interferindo na composição dos territórios. 

No atual contexto de reestruturação produtiva, neoliberalismo e reforma do aparelho 

do Estado se evidencia, por um lado, políticas públicas e programas sociais com 

ênfase na valorização do regional e do local, cujo argumento máximo é o 

desenvolvimento territorial sustentável; por outro, as políticas públicas se 

apresentam cada vez mais de forma fragmentada, focalizada, residual e restrita aos 

mais pobres dos pobres. 

Assim, a noção de território é distorcida e não contribui para o desenvolvimento nem 

mesmo para ampliar o acesso aos direitos sociais. Neste arquétipo configura-se 

apenas como estratégia de ratificação do viés focalista e seletivo, envolto num 

ideário que se apropria de conceitos e princípios reconhecidos socialmente, como a 

participação popular. Desta forma, a valorização dos diferentes contextos locais na 

construção e implementação de políticas públicas apenas redireciona as ações 

públicas para legitimação da ordem social vigente. 

Trata-se de uma diretriz institucional e não de uma construção social com a 

participação dos atores que produzem e se reproduzem no seu território. O conceito 

utilizado possui clara perspectiva funcionalista, enfatizando a dimensão técnica e 

instrumental do território, esvaziando-o dos conflitos e contradições. Percebemos 

ainda, que a orientação neoliberal influencia nas re-significações do conceito de 

território, visto que a lógica utilizada pelo programa é embebida dos princípios 

neoliberais. 



Ao contrário, entendemos que território é produto do processo histórico produzido 

pelas relações sociais, políticas, econômicas e culturais; é resultado do processo de 

produção e reprodução social no espaço. 

No governo Lula, a dimensão territorial vem sendo utilizada muito mais como 

estratégia de focalização das políticas públicas, a partir de uma ação pontual junto 

aos territórios mais vulneráveis ou aos segmentos mais pauperizados nos diferentes 

territórios, sob um discurso de combate à pobreza e à desigualdade social, 

atendendo às orientações das agências internacionais e, portanto, seguindo o 

receituário neoliberal e o Programa Territórios da Cidadania é sua maior expressão. 

O PTC desvincula ainda a análise das causas da pobreza e do baixo crescimento 

dos territórios rurais do modelo de desenvolvimento imposto na América Latina e 

aprofundado no Brasil pelo governo Lula e atribui apenas às fragilidades e pouco 

dinamismo do próprio território, no que chamamos de perspectiva localista. 

Vale ressaltar que, entendemos que a abordagem territorial é uma questão relevante 

no trato das políticas públicas, na medida em que possibilita a descentralização e, 

principalmente, se pretendemos entender as especificidades das expressões da 

questão social nos diferentes contextos locais e regionais; contudo, é preciso refletir 

com criticidade e cautela sobre as diferentes concepções e suas aplicabilidades.  

No âmbito do governo Lula, a abordagem territorial se resume a uma diretriz dada 

aos ministérios, para que cada um se adeque a mesma e a um programa focalizado 

no rural e nas regiões mais pobres do país, o PTC. No entanto, compreendemos que 

a abordagem territorial com participação popular deveria fazer parte da dinâmica e 

do processo de planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

governamentais nas diferentes esferas e de forma articulada. 

Da mesma forma, entendemos que a política de desenvolvimento territorial deve ser 

articulada à macropolíticas que contribuam para o desenvolvimento não só local, 

regional, como nacional, numa inserção não passiva nem subordinada no âmbito 

internacional. Nesse sentido, destacamos que é preciso que haja políticas nas 

diferentes escalas voltadas para a construção de um outro modelo de 

desenvolvimento. 



Esse programa ainda aprofunda o processo de descentralização baseado numa 

proposta que transfere competências e responsabilidades, sem com isso possibilitar 

as reais condições para o desenvolvimento dessas atribuições, ratificando a lógica 

do Estado mínimo para o social. 

Nessa perspectiva, constrói uma falsa idéia de aumento dos recursos para o social 

através da aglomeração de ministérios, suas ações e orçamentos sob o visto de um 

programa, o PTC. Porém as ações e os recursos são os mesmos já existentes e a 

tão propagada articulação se restringe a essa junção de diferentes ações sob um 

mesmo programa. Não avança e, além disso, as ações são planejadas nos 

ministérios sem articulação, sem intersetorialidade e sem participação popular. 

Posteriormente, são ofertadas às instâncias de participação do programa sob o 

nome de um mesmo programa com sérios limites impostos ao controle social. 

Entendemos que se cria, portanto, um "novo" programa em velhas bases, quando se 

apropria de reivindicações e conceitos importantes postos em pauta, porém mantém-

se a mesma lógica de esvaziamento do Estado. Em outras palavras, surgem novos 

rótulos, mas permanecem os mesmos conteúdos, as velhas práticas enfeitadas com 

novos discursos.  

Porém, da mesma forma que seu planejamento, sua execução também se dá de 

forma isolada e fragmentada em cada ministério e em cada esfera, o que nos parece 

ser essa a real intencionalidade desse governo, não só pela análise crítica desse 

programa, como pelas suas diretrizes neoliberais no que se refere às políticas 

econômica e social. Ou seja, o processo de liberalização tem avançado no governo 

Lula sob orientação dos organismos internacionais, como o Banco Mundial e se 

expressa na suas políticas, mesmo que o discurso seja sempre politicamente 

correto. 

Esse discurso envolve as organizações dos trabalhadores/as, movimentos sociais e 

diversas instituições que acreditam ainda na possibilidade de transformação 

proveniente de ações desse governo e que lutam por políticas públicas efetivas. Por 

isso, podemos dizer que o PTC possui também uma função amortecedora dos 

conflitos sociais, a exemplo do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e, 

principalmente do Programa Bolsa Família. 



Com essa análise não desconsideramos que o PTC possa ser importante no sentido 

inclusive de contribuir para uma maior aproximação entre órgãos, ações do governo 

e representantes da sociedade civil, mas nem isso foi observado no território sul 

sergipano, tendo em vista a pouca participação dos representantes governamentais. 

A política de desenvolvimento territorial é importante, porém possui significativas 

limitações dentro do modelo de desenvolvimento vigente e não deve prescindir de 

macropolíticas. Entendemos que a abordagem territorial por si só, não muda como 

que por mágica, a atual tendência das políticas públicas, nem tampouco o 

direcionamento político do atual governo. No mais, o PTC insere-se dentro de uma 

política de governo e não de Estado, portanto, fica à mercê da vontade e dos 

interesses dos governantes de plantão. 

Destarte, consideramos importante a existência de uma política de desenvolvimento 

territorial, porém não deve se restringir a um programa. Além disso, por se inserir 

dentro da lógica liberal e do modelo de desenvolvimento capitalista não toca nas 

causas da pobreza e da desigualdade, por isso torna-se incoerente e enganoso ser 

apresentado como estratégia de superação da pobreza, como o governo o faz.  

Por fim, esperamos que esse estudo possa contribuir para o Serviço Social, na 

medida em que procura refletir criticamente sobre a abordagem territorial nas 

políticas públicas, diferentes concepções, significados e suas implicações, já que 

vem se apresentando como uma tendência na contemporaneidade, que requer um 

amplo processo investigativo, de forma a desvendar as múltiplas determinações 

desse processo. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Nº: 

Nome do entrevistado/a: 

Segmento:                                                          Formação: 

Tempo de Participação no Programa: 

Participação no Programa: 

Objetivo Específico 02 Caracterizar a concepção de território dos representantes 
do colegiado territorial sul sergipano. 

Questões 

1. Qual a sua concepção de território? 

2. Você conhece a definição de território utilizada no Programa? Se sim. Defina. 

3. Qual é?   Se não? Explique por que desconhece. 

4. A abordagem territorial nas políticas públicas é importante? Se sim. Por quê? 
Se não? Explique o motivo. 

5. Descreva como esta definição é colocada em evidência ou em prática no 
programa? 

Objetivo Específico 03 Analisar a concepção de território aplicada no processo 
de implantação e desenvolvimento do programa 
Territórios da Cidadania no Sul de Sergipe. 

Questões 

1. Quando e como se deu a implementação do programa “Territórios da 
Cidadania” em Sergipe? 

2. E nesse território?  

3. Como se deu o processo de articulação e mobilização para constituição do 
colegiado territorial? 

4. Como foram ou de que maneira foram determinados os critérios para serem 
utilizados na definição dos municípios que integram o território? 

5. Como se define as prioridades para cada município e/ou organização? 

6. Os mecanismos utilizados pelo programa ou as ações desenvolvidas 
garantem o desenvolvimento social e econômico do território? 

7. Quais os mecanismos de articulação que existem entre os municípios que 
compõem o território no desenvolvimento de ações do programa?  

8. Como se dá a relação entre as políticas locais / territoriais e as políticas 



nacionais? 

9. Em sua opinião que mudanças ocorreram no território a partir da implantação 
deste programa? Se ainda não ocorreu, explique por que. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

(TCLE) 

 

 

 

Eu, _________________________________________________, representante da 

instituição/movimento social/organização __________________________________ 

aceito participar da pesquisa realizada por Ana Carla Andrade Ribeiro, mestranda da 

Universidade Federal de Pernambuco e declaro estar ciente dos objetivos e 

procedimentos desse estudo. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Entrevistado/a 

 

 

 

 

 

Sergipe , _______ de _______________ de 2009. 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C- ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Objetivo: Analisar a concepção de território expressa no processo de 

implementação do Programa Territórios da Cidadania. 

Uso do termo território e seu significado pelos membros do colegiado 

territorial sul sergipano. 

 Referência verbal e frequência do termo território durante as reuniões; 

 Incorporação da concepção de território definida pelo programa nos projetos 

e propostas apresentadas durantes as reuniões; 

 

Aspectos do processo de gestão do PTC no território sul sergipano:  

 Definição, priorização de ações frente à Matriz ofertada pelo governo federal; 

 Participação e poder de decisão dos membros do colegiado nas políticas 

públicas; 

 A ocorrência de avaliação pelo colegiado das ações realizadas e do processo 

de implementação do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIMENTO INTERNO DO TERRITÓRIO SUL 

Capítulo I 

Natureza e Finalidade 

Art. 1° - O território é um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo cidades e campos caracterizados por critérios multidimensionais, tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população 

com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por 

meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial. Tendo por finalidade atingir a Organização e o 

fortalecimento dos atores sociais; Adoção de princípios e práticas da gestão social e Promoção 

da implementação e integração das políticas públicas. 

 

Capítulo II 

Da Composição 

Art. 2° - A composição do colegiado é paritária entre o Governo e a Sociedade Civil, tendo 

seu funcionamento regulamentado por este regimento. Na impossibilidade de existir a 

paridade, a prioridade será dada a Sociedade Civil.  

Art. 3° - O colegiado, composto por 12 municípios da região Sul (UMBAÚBA, BOQUIM, 

CRISTINÁPOLIS, TOMAR DO GERU, ITABAIANINHA, INDIAROBA, SANTA LUZIA 

DO ITANHY, ESTÂNCIA, ARAUÁ, PEDRINHAS, , SALGADO e ITAPORANGA 

D’AJUDA) é representado oficialmente por 6 entidades, tendo a seguinte composição: 

I – Do Governo 

a) 1 representante da Prefeitura Municipal; 

b) 1 representante da EMDAGRO; 

c) 1 representante do CMDRS ou CONDEM; 

II – Da Sociedade Civil 

a) 1 representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais; 

b) 1 representante das Associações ou Cooperativas; 

c) 1 representante dos Movimentos Sociais. 

Parágrafo Único – Todas as 6 entidades do colegiado têm direito a 1 Suplente.  

 

 

Capítulo III 

Da Representação 



Art. 4° - O mandato dos representantes será de 1 ano devendo ser renovado todo o mês de 

janeiro, através de ofício e/ou ata de reunião enviada para a coordenação do colegiado. 

Art. 5° - As entidades na escolha dos representantes deverá ter preferencialmente um rodízio 

entre as mesmas. 

 

 

Capítulo IV 

Da Competência 

 

Art. 6° - Compete ao colegiado do Território Sul: 

I – Decidir em reunião o que fazer em favor dos seus representados na respectiva área de 

abrangência ou representação, dando prioridade aos casos de maior interesse para os 

agricultores (as) familiares: 

a)  Priorizar a organização das entidades interna e externa; 

b) Fazer trabalho educativo de base em toda extensão da região Sul, para melhor esclarecer ao 

Público (homem, mulher, jovem e idoso), as metas dos segmentos; 

c) Trabalhar em harmonia, uns ajudando os outros, Prefeituras, EMDAGRO, Conselhos 

Municipais, Sindicatos, Associações ou Cooperativas, Movimentos Sociais e Trabalhadores 

(as) rurais, engajados na mesma luta. 

II - Apreciar e aprovar planos, propostas, projetos ou qualquer assunto de interesse do 

território; 

III - Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo do território; 

IV – Acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho 

dos programas e projetos aprovados; 

V – Aprovar critérios para a destinação de recursos financeiros aos Municípios; 

VI – Propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações relevantes 

para o desenvolvimento rural sustentável do território; 

VII – Estimular e incentivar a realização de cursos de capacitação e seminários que venham a 

contribuir na informação e aprendizagem dos atores sociais do território; 

VIII – Articular com os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, bem como as organizações governamentais e não governamentais, demais 

territórios nacionais e regionais propondo intercâmbio, convênios ou outros meios, visando 

superar os problemas e limites, bem como aprimorar as potencialidades do território; 

IX – Elaborar, reformular e aprovar o Regimento; 

X - Apresentar sugestões e assessoria para implantação e efetivação de medidas inerentes a 

solução dos problemas do território; 



XI - Monitorar os trabalhos executados dentro do colegiado territorial; 

XII – Solicitar assessoria do MDA, para melhor funcionamento e desenvolvimento do 

território; 

XIII – Definir os representantes para as Comissões Estaduais sempre que necessário; 

XIV – Renovar a permanência dos representantes do território nas Comissões Estaduais 

quando necessário for; 

XV - Sensibilizar, envolver, articular e coordenar os atores sociais do território, com vistas à 

construção coletiva do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, em seus diversos ciclos; 

XVI – Elaborar agendas de prioridades, bem como a seleção dos projetos a serem 

implementados em cada fase do PTDRS; 

XVII – Articular e apoiar os arranjos institucionais no âmbito do território, se 

responsabilizando pela elaboração, implantação e operação dos projetos específicos; 

XVIII – Estimular e apoiar a criação de Redes Territoriais de Prestação de Serviços e 

Comercialização (assistência técnica, extensão rural, capacitação, tecnologia apropriadas, 

informação/divulgação etc), bem como otimizar a sua estruturação e operacionalização); 

XIX – Encaminhar o processo de negociação de programas, projetos e ações orientados para o 

desenvolvimento sustentável dos territórios; 

XX – Promover o acompanhamento e avaliação do processo de desenvolvimento territorial 

rural sustentável, com encaminhamento das providências necessárias ao seu aperfeiçoamento.   

XXI – Eleger a coordenação (assessor (a) e secretário (a)) do território que poderá ter o 

mandato renovado de acordo com que preconiza o contrato com o MDA.  

XXII – Escolher o Núcleo Técnico e Diretivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Da Convocação 

 

Art. 7° - O colegiado será convocado ordinariamente, mensal ou bimestral e 

extraordinariamente sempre que se fizer necessário. 



Art. 8° - As convocações serão feitas por escrito pelo assessor (a) do colegiado, com 

antecedência mínima de 08 (oito) dias. 

Art. 9° - O colegiado poderá ser convocado extraordinariamente para tratar de matéria 

especial ou urgente, quando o assessor (a) convocar, sempre que houver solicitação por escrita 

de um terço do colegiado ou núcleo diretivo. 

Art. 10° - A convocação será acompanhada da ordem do dia que discriminará os assuntos a 

serem tratados na reunião. 

 

 

Capítulo VI 

Das Reuniões 

 

Art. 11° - Os componentes do colegiado assinarão o livro de presença na ordem de chegada. 

Art. 12° - O assessor (a) fará a contagem dos membros pelo livro de presença e não havendo 

Quorum, poderá solicitar aos componentes presentes, prorrogação de horário pelo tempo de 

30 minutos. 

§ - 1° - O quorum mínimo para deliberações normais será 50% + 1 e para aprovação de 

projetos será de 2/3 dos representantes na primeira convocação e na segunda convocação 50% 

+ 1.  

 § - 2° - Findo o prazo de prorrogação e não preenchido o quorum o assessor (a) do colegiado 

suspenderá a convocação, marcando nova reunião, observando intervalo mínimo de 8 (oito) 

dias, contados a partir daquela data. 

Art. 13° - Estabelecido o quorum e destacando os assuntos da ordem do dia os mesmos serão 

amplamente debatidos antes de serem votados pelos membros componentes do colegiado. 

§ - 1° - Quando algum componente solicitar vista ao assunto da ordem do dia, será suspenso o 

debate, e fornecido todo o material que for considerado necessário para estudo e 

pronunciamento na próxima reunião. 

§ - 2° - Não sendo possível ao componente seu pronunciamento na próxima reunião, deverá 

ele encaminhar por escrito que será julgado pelos demais componentes. 

§ - 3° - O pedido de vista fica limitado a apenas a um componente por município. 

Art. 14° - O assessor (a) concederá a palavra pela ordem aos integrantes que a solicitar e a 

retornará após a conclusão do seu pronunciamento. 

§ - 1° - O assessor (a) poderá estabelecer prazo em minutos para cada pronunciamento, 

visando acelerar os trabalhos da reunião. 

§ - 2° - O componente integrante do colegiado, que estiver usando a palavra, somente poderá 

voltar a falar sobre o mesmo assunto após serem ouvidos os demais integrantes inscritos no 

mesmo assunto. 



Art. 15° - O assessor (a) encerrará a reunião após ser esgotada a ordem do dia. 

Art. 16° - Todos os assuntos tratados em reunião, sempre deverão de forma indispensável ser 

transcrito sob forma de atas que será submetida a aprovação dos integrantes no início da 

próxima reunião, sendo as mesmas enviadas juntamente com a convocação da próxima 

reunião por meio digital. 

§ - 1° - As falas das atas não poderão ser alteradas na ausência do membro que a usou, mas 

somente nos seus aspectos formais. 

§ - 2° - A ata será assinada pelo assessor (a), secretário (a) e demais membros presentes à 

reunião. 

Art. 17° - O representante do colegiado que faltar a 02 (duas) reuniões consecutivas e/ou três 

alternadas durante o ano e não justificar oficialmente será punido: 

a) Com advertência por escrito para a Instituição; 

b) Com substituição, via recomendação do colegiado a instituição faltante para indicação 

imediata de um novo nome representativo. 

Art. 18° - Os assuntos debatidos nas reuniões serão votados em aberto, inclusive os que se 

referem nominalmente as pessoas. 

Parágrafo Único – Nas votações, o voto poderá ser individualizado, ocasião em que o 

assessor (a) chamará um a um, os integrantes a declararem seu voto. 

Art. 19° - O assessor (a) do colegiado terá apenas direito a voto em caso de empate. 

Art. 20° - As reuniões do colegiado serão realizadas nos 13 municípios, respeitando o 

princípio da rotatividade. 

Capítulo VII 

Das Decisões 

 

 Art. 21° - Das decisões e atos do colegiado que venham a contrariar através do não 

cumprimento deste regimento e assim causar danos prejudiciais aos segmentos integrantes do 

colegiado, caberá ao mesmo (a) procurar recursos junto ao MDA, sempre que fundado 

ilegalidades ou desrespeito do disposto no regimento. 

Parágrafo Único – As decisões do colegiado deverão ser tomadas independentemente da 

participação do MDA. 

Art. 22° - A entidade que não respeitar as normas do regimento será punida pelos demais em 

assembléia realizada para esta finalidade, desde que a decisão da assembléia tenha 50% dos 

votos mais um dos segmentos e em condições de votar. A assembléia será realizada dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de sua convocação. 

 

Capítulo VIII 



Da Assessoria 

 

Art. 23° - A assessoria do colegiado é composta por um assessor (a) e um (a) secretário (a) 

que terão a seguintes competências: 

I – Ao assessor (a) compete: coordenar as reuniões, seminários e trabalhos do colegiado, bem 

como representar o território nas três esferas (Nacional, Estadual e Municipal). 

II – O secretário (a) compete: Lavrar as atas, fazer ofícios e outras que se fizerem necessários. 

 

 

Capítulo IX 

Das Câmaras 

 

Art. 24° - O Território será composto por Câmaras Temáticas, Núcleo Técnico e Núcleo 

Diretivo. 

 

§ 1° - As Câmaras Temáticas serão compostas pelos membros do Colegiado e Instituições 

ligadas ao tema. 

§ 2° - O Núcleo Técnico será composto pelos membros do Colegiado e Instituições 

participantes do Território. 

§ 3° - O Núcleo Diretivo será composto por um representante de cada Instituição/ou um 

representante do Município. 

 

 

Capítulo X 

       Das Disposições Gerais 

 

Art. 25° - Este regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelos componentes 

integrantes do colegiado do Território Sul de Sergipe. 
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