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RESUMO 
 
O artigo visa refletir sobre a temática do desenvolvimento 
territorial sob o prisma da participação dos sujeitos políticos do 
campo, com base na política de desenvolvimento dos territórios 
rurais. A abordagem territorial do desenvolvimento rural 
aparece no discurso oficial do Governo com a criação da 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) em 2003, que 
criou a nova institucionalidade dos Colegiados Territoriais e um 
conjunto de instrumentos, ações e estratégias visando à 
implementação do Programa de Desenvolvimento dos 
Territórios Rurais. A participação social aparece como 
categoria fundamental no processo de constituição e 
legitimação das políticas, voltadas a agricultura familiar e 
reforma agrária.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento territorial. Participação 
social e sujeitos políticos. 
 
ABSTRACT 
 
The article aims to reflect on the theme of territorial 
development under the prism of the participation of the political 
subjects of the field, based on the development policy for rural 
areas. The territorial approach to rural development appears in 
speech government official with the creation of Territorial 
Development secretariat (SDT) in 2003, which created the new 
institutionality of Territorial governance bodies and a set of 
instruments, actions and strategies for implementation of the 
program of Development of rural areas. Social participation 
appears as fundamental category in the process of formation 
and legitimation of policies geared to family farming and 
agrarian reform.  
 
Keywords: Territorial development. Social participation and 
political subjects. 
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INTRODUÇÃO 

O programa “Territórios Rurais” no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA/SDT é lançado em 2003, no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, e traz muitas expectativas para a sociedade, em especial, para os trabalhadores rurais 

e suas organizações; movimentos sociais, entidades sindicais, técnicos, pesquisadores e 

ONG´s que atuam no campo brasileiro. Primeiro porque é um governo que vem de uma 

trajetória de luta construída junto com os trabalhadores do movimento operário e seu partido 

(PT) se originou das ideias libertárias, cujos princípios filosóficos se orientam na teoria social 

da luta de classe; ou seja, enquanto instrumento político de oposição ao capitalismo. 

Segundo, por acreditar na possibilidade de construção de um novo projeto de 

desenvolvimento rural, com a realização da reforma agrária e políticas agrícolas de apoio e 

fortalecimento aos pequenos produtores rurais.  

Nesta perspectiva foi iniciado em 2003 um amplo processo de articulação e 

sensibilização junto as entidades sindicais de trabalhadores rurais, movimentos sociais, 

ONG´s, Empresas de assistência técnica, governos estaduais e municipais, associações 

comunitárias, entre outros, com o propósito de massificar e implementar a nova estratégia 

da política de desenvolvimento rural inaugurando a abordagem do enfoque territorial, na 

qual pretendemos aqui analisar, ainda que de forma incipiente, porém com base em dados 

empíricos da experiência do Colegiado do Alto Sertão Sergipano a partir da vivência e 

participação neste processo, o que justifica a relevância desse trabalho.  

Considerando a dinâmica sociopolítica, econômica, cultural e ambiental que 

caracteriza o Território do Alto Sertão Sergipano e sua inserção no Programa de 

Desenvolvimento Territorial, objeto desse estudo, foram definidas as categorias de análise 

que dialogam entre si e encontram fundamentação teórica na extensa literatura em 

diferentes abordagens e contextos históricos. Porém, optamos por teóricos que buscam 

explicação dos fenômenos sociais nas causas, no real e concreto, na totalidade do ser que 

se constrói na relação com o outro e com a natureza, produzindo e reproduzindo as 

condições objetivas de sobrevivência através do trabalho conforme a teoria marxista. 

Neste sentido, trataremos a temática da participação dos sujeitos políticos no 

âmbito do Colegiado do Alto Sertão Sergipano numa perspectiva dialética que vem sendo 

construída a partir da luta dos movimentos sociais do campo, na qual tem suas origens na 

expansão do capitalismo com a modernização da agricultura, emergindo os movimentos de 

luta pela terra e por melhores condições de trabalho à exemplo das ligas camponesas, do 

movimento sindical de trabalhadores rurais, do movimento de educação de base (MEB), do 
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movimento de trabalhadores rurais sem terra (MST) e tantos outros que, nessa trajetória de 

décadas, vem tomando novas configurações e novos paradigmas. 

 

1. PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O termo participação não é tão recente no vocabulário das ciências sociais, das 

ciências políticas ou mesmo nos discursos de autoridades e populares. Durante séculos a 

temática da participação vem sendo tratada sob vários ângulos ou dimensões: política, 

social e psicológica, no qual tem gerado interpretações e significados distintos entre 

correntes de pensadores clássicos e da contemporaneidade. 

 Segundo GOHN (2007)  

Em termos cronológicos, a rigor temos de localizar na Grécia as 
origens da participação direta, ideal. Mas o estudo científico sobre 
participação remonta ao século XVIII, com as formulações de J.J. 
Rousseau; de teóricos do liberalismo como John Stuart Mill, G. D. H. 
Cole e A. de Toqueville, seguidas no século XIX pelos socialistas 
utópicos (em especial Owen e Fourrier), os socialistas libertários 
(principalmente Proudhon e Kroptkin) (GOHN, 2007, p.21) 
 

A partir dos anos 1960, no século XX, a temática da participação constitui outros 

paradigmas com as formulações de Marx e Engels agregando outros elementos. As 

interpretações de GOHN (2007) considera que “na abordagem marxista o conceito de 

participação não é encontrado de forma isolada, mas sim articulado a duas outras 

categorias de análise: lutas e movimentos sociais”. (GOHN, 2007, p. 24 e 25).   

Tomando como base os pressupostos da teoria social de tradição marxista que 

concebe a participação em um contexto sócio histórico, articulando processos, ações e 

sujeitos em uma sociedade industrial, capitalista, cujos interesses são, essencialmente, 

antagônicos; o termo e seu significado nesta perspectiva se alicerça nos fundamentos da 

luta de classe, enquanto uma estratégia política da sociedade civil organizada para alcançar 

a igualdade de direitos e oportunidades. Neste sentido participação compreende uma ação 

individual e coletiva dos sujeitos sociais e políticos que lutam pelo reconhecimento de sua 

cidadania em um Estado constituído de um poder hegemônico das forças do capital, em que 

todo seu arcabouço jurídico-político, econômico, social e cultural se fundamentam nos 

preceitos universais da ideologia dominante, na doutrina filosófica do dogmatismo, das 

ideias inquestionáveis de um ente que exerce o poder de mando e controle sobre a vida dos 

cidadãos em qualquer sociedade de modo capitalista.  

Em se tratando dos países latinos americanos, particularmente o Brasil, em que 

o Estado é dependente e subordinado às regras do capital internacional, o conceito de 
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participação é tão abrangente quanto a prática em que ela vem se constituindo em 

diferentes contextos e períodos históricos.   

Nos anos 70, após o chamado golpe militar, fica suspenso toda e qualquer ação 

comunitária que estava em curso no período anterior liderada pelas ligas camponesas, 

sindicatos rurais e o movimento de educação de base (MEB), sob a alegação de que 

estariam influenciando as massas à adesão ao comunismo, que na ótica do governo militar 

representaria uma ameaça ao equilíbrio e a ordem do sistema. O governo passa, então, a 

adotar novas estratégias de ação comunitária sob a orientação da proposta do 

Desenvolvimento de Comunidade espelhado na experiência americana concebida pela ONU 

após a segunda guerra mundial. Tratava-se de uma proposta política e ideológica fundada 

em princípios economicistas de perpetuação do capital, com métodos sutis e ilusórios na 

qual a participação do povo era um dos pressupostos. O objetivo era assegurar a ordem 

social, a harmonia e o equilíbrio e para isso utilizava os métodos da domesticação ou do 

“adestramento” sob o véu da participação para melhoria das condições econômico-sociais 

das populações rurais e urbanas. Assim foi gestado o Programa de Desenvolvimento de 

Comunidade com ênfase na educação e extensão rural iniciado ainda na década de 1950 e 

que se expandiu nacionalmente até a década de 1980. 

Parece muito paradoxal uma sociedade sob um regime ditatorial falar em 

participação. No entanto, o propósito não era promover a participação popular para mudar o 

que estava posto. Ao contrário, era conseguir adesão e respaldo popular para implementar 

programas regionais e projetos sociais de ajuda mútua entre governo e “povo”, categoria 

bastante usada neste período. Quer dizer, a ideia de participação concebida nos princípios 

do Desenvolvimento de Comunidade estava voltada à integração, a harmonia e ao equilíbrio 

social, sem qualquer questionamento ou reflexão da base produtiva e das relações que 

resultam dela em seu processo histórico, como afirma AMMAN (2003)  

Essa integração é concebida – conforme se depreende das 
produções da ONU – sob uma visão acrítica e aclassista, quando, 
por exemplo, isenta o trabalho social de qualquer envolvimento 
político, deixando permanecer sem crítica as estruturas responsáveis 
pelas desigualdades sociais e quando dissimula a divisão social do 
trabalho, cobrindo a realidade com um manto da identidade de 
valores, interesses e objetivos...AMMANN (2003, p. 32). 

 
Esta relação do Brasil com os países desenvolvidos se constituiu no processo de 

internacionalização do capital, de empréstimos externos que levou o país a um alto grau de 

endividamento externo e interno, ampliando o ciclo vicioso de dependência nas relações 
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com os países centrais de capitalismo avançado, sendo esta uma marca da formação social 

brasileira: a heteronomia2  

Percebe-se que as décadas de 1970 e 1980, há um processo em fermentação, 

uma onda de mobilizações da sociedade civil pela (re)democratização, pela liberdade e pelo 

direito; pondo fim ao regime ditatorial do governo militar que já dava sinais de esgotamento 

e insustentabilidade política e econômica. Esse período, portanto, marca mudanças 

significativas nas conjunturas política, econômica e social não só no Brasil, mas também nos 

países desenvolvidos, pois como reflete PEREIRA e STEIN (2010) 

Ocorreram mudanças no processo de intervenção pública, 
provocadas por uma crise de grande impacto na economia capitalista 
mundial. Esse fato acarretou desconfianças na viabilidade do “Estado 
Social” à medida que os elementos considerados precondições para 
seu funcionamento (Estado-nação soberano; sindicatos fortes; 
relações de trabalho bem definidas e institucionalizadas; salários 
amparados legalmente; pleno emprego), já não mais sustentavam. 
Em vista disso, no início dos anos 1980, ganharam força teses 
neoliberais [...]. (PEREIRA e STEIN, In. Ivanete Boschetti, 2010, 
p.110).  
 

O período que se sucede, na década de 1990, as ideias neoliberais ganham 

força no cenário nacional brasileiro com o processo globalizante da economia, da cultura e o 

avanço tecnológico, impondo um modelo de sociedade moderna, civilizada.  

Contudo, no Brasil o liberalismo não consegue romper as formas arcaicas das 

relações sociais predominantes na formação social brasileira; mesmo reconhecendo que 

“nos primórdios da formação do Estado brasileiro trouxe dividendos positivos, tais como uma 

mudança no horizonte cultural das elites ou a organização moderna dos poderes” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 73). Porém, as ideias liberais não condiz com a prática 

histórica da sociedade brasileira, que se constituiu nas bases de relações sociais 

escravistas, clientelistas e da troca de favores. 

As mudanças pretendidas pelos trabalhadores e a sociedade civil organizada 

propõe a reforma do Estado à luz das ideias liberais, que implicava na mudança estrutural 

do modelo societário “pautada na luta pela emancipação humana, na socialização da 

riqueza e na instituição de uma sociabilidade não capitalista” (Behring e Boschetti, 2011). 

Porém essa ideia foi suplantada, substituída por uma Reforma de caráter instrumental, 

mudando apenas alguns aspectos da gestão administrativa, de ordem fiscal e jurídico-

política, bem como na concessão de alguns direitos sociais e trabalhistas.  

                                                           
2  Termo muito utilizado por Octávio Ianni para expressar a dependência histórica do Brasil aos países 

de capitalismo avançado. Ver em Behring e Boschetti, 2010, p. 76. 
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Ao longo dos anos 1990 propagou-se o projeto de reforma do Estado com outra 

conotação, tomando a via do mercado e desprezando as reivindicações dos trabalhadores 

que, na compreensão das autoras Behring e Boschetti, 

Tratou-se, como se pôde observar, de “reformas” orientadas para o 
mercado, num contexto em que os problemas no âmbito do Estado 
brasileiro eram apontados como causas centrais da profunda crise 
econômica e social vivida pelo país desde início dos anos 1980 
(BEHRING, e BOSCHETTI, 2011, p. 148). 
 

Aliado ao viés social-democrata, o projeto reformista do Estado moderno se 

impõe com uma vertente democrática, participativa, descentralizada na esfera pública, 

modificando as relações entre Estado-Sociedade; entretanto, com uma base estrutural 

intocável, conservando e mantendo o modelo verticalizado e concentrador da propriedade 

da terra, das riquezas socialmente produzidas e do poder (econômico-político). 

Este modelo tem suas raízes nas orientações neoliberais dos organismos 

internacionais, a quem o Brasil tinha uma relação de submissão e dependência, no qual nos 

anos 1990 pautou as diretrizes das políticas públicas com o viés da participação social como 

instrumento da democracia representativa e ampliação da cidadania, em observância a 

Constituição brasileira de 1988.  

No contexto do “Estado de Direito” emergem as políticas sociais com maior 

vigor, e a população através de suas organizações representativas, ocupa os espaços 

públicos constituídos pelo aparato estatal para dialogar com a sociedade. Estes espaços, 

chamados conselhos gestores de políticas públicas, representam arenas de mediação entre 

Estado e sociedade civil que, à priori, seria um mecanismo de fortalecimento da cidadania e 

de controle da gestão pública, através da participação dos movimentos sociais com poder 

de decisão. No entanto, a prática tem se configurado distinta, apesar de algumas 

experiências apresentarem certo grau de aprofundamento das questões intrínsecas as 

relações capitalistas e os movimentos têm conseguido manter posicionamento crítico-

reflexivo e não deixar se levar no jogo e nas armadilhas políticas.  

 

1.2. O ENFOQUE TERRITORIAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  

   

 Dando continuidade a estratégia de participação social nas políticas públicas 

iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), o século XXI traz à cena novos 

paradigmas de participação e do desenvolvimento rural que já vinha sendo gestado na 

década de 1990 sob a égide do Estado neoliberal orientado pelos países de capitalismo 

avançado e consequentemente, pelos organismos internacionais. 
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As propostas elaboradas no I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no 

governo FHC que se constitui parte do Programa intitulado “O Novo Brasil Rural”, tenta 

responder as questões e preocupações com a problemática do espaço rural como: 

pauperização, baixa densidade demográfica, baixos índices de desenvolvimento econômico 

e social, alta concentração da propriedade da terra e os graves problemas de impacto 

ambiental, gerados pelo modelo tecnológico de modernização da agricultura.  

As mudanças propostas reafirmam as teses de construir alternativas para o 

desenvolvimento rural em bases sustentáveis, promovendo políticas públicas de 

fortalecimento da agricultura familiar, segmento excluído dos benefícios sociais, das 

políticas agrícolas e do acesso à terra; porém com grande potencial de viabilidade tendo em 

vista a diversificação da produção agrícola e de pequenos animais; as práticas de manejo 

sustentável dos recursos naturais e uma diversidade cultural. Nesta perspectiva, o I PNRA 

institui Programas de acesso à terra complementar à reforma agrária através da compra; ou 

seja, um empréstimo a longo prazo para aquisição de propriedades pelos produtores rurais 

sem terra ou com terra insuficiente - o Banco da Terra - e para o fortalecimento da 

agricultura familiar criou o PRONAF. 

O novo milênio do século XXI, chega então imbuído de novas perspectivas para 

o “Brasil Rural”, na qual o paradigma do desenvolvimento rural sustentável toma outras 

dimensões e configurações, reconhecendo a importância do setor agroindustrial ou do 

agronegócio na dinâmica do mercado internacional, mas por outro lado aponta as 

“fragilidades das redes formadas por micro e pequenas empresas nas regiões 

predominantemente ocupadas pelo agronegócio” (MDA, 2006). Neste sentido, o governo 

que se sucede, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realiza a Plenária Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, em 2006, cujo documento base destaca que, “para 

definir uma estratégia voltada à construção de um Brasil rural sustentável, que fortaleça as 

formas de produção familiar e tradicional, faz-se necessário uma profunda reformulação do 

padrão de desenvolvimento rural” (MDA, 2006, p. 15). Ressalta-se que à referida Plenária 

antecedeu um processo de plenárias estaduais onde foi discutindo os eixos temáticos do 

documento base e a eleição de delegados representantes dos governos e da sociedade 

civil, além de participantes observadores convidados, pesquisadores das universidades, 

ONG´s e outros organismos interessados. 

A orientação estratégica de superação das desigualdades entre pessoas, grupos 

e regiões no Brasil rural, levou em consideração uma diversidade de fatores histórico-

estrutural das dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais que se 

propõe ao desafio de (re)definir novos instrumentos de políticas públicas, novas diretrizes e 
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novas institucionalidades, o que fundamentou a abordagem do desenvolvimento territorial 

incluída no Plano Plurianual do Governo em 2003. 

As contribuições do Programa de Desenvolvimento Territorial no sentido da 

dinamização de regiões e municípios com economia estagnada, da articulação de uma rede 

de atores entre movimentos sociais, governos, Ong’s, entidades sindicais, técnicos e 

pesquisadores, mudou significativamente as relações entre Instituições públicas (governo) e 

movimentos sociais (sociedade) no contexto da agricultura familiar e da reforma agrária; na 

qual os trabalhadores rurais passam a ter visibilidade política e importância econômica em 

escala nacional. No entanto, as críticas ao atual Programa e seus fundamentos se 

sustentam em estudos empíricos e de experiências vividas, entre outras, encontramos nas 

análises de Nelmires Ferreira da Silva (2013) reflexões críticas aprofundadas do processo 

de financeirização da reforma agrária na lógica do mercado globalizado, sob o fundamento 

da viabilidade da agricultura familiar no mercado competitivo através de políticas públicas de 

acesso à terra e de apoio técnico e financeiro, segundo as abordagens de 

ABRAMOVAY(1992), SCHNEIDER e MARQUES (2004), entre outros, reafirmado nos 

documentos oficiais do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA,2006).  

Segundo SILVA (2013)  

O enfrentamento à questão agrária a partir da agricultura familiar recebeu 
forte influência da corrente de pensamento do paradigma do capitalismo 
agrário, que emergiu nos últimos anos, sobretudo a partir do relatório da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) ao 
chamar a atenção mundial para a importância dessa categoria na produção 
e na segurança alimentar. Essa posição é reforçada por Abramovay (1992) 
que, ao analisar as condições da agricultura familiar em outros países, 
concluiu pela viabilidade da pequena produção rural, reconhecendo que a 
capacidade de integrar ao mercado pode ser plena mediante a organização 
empresarial e a mediação estatal via políticas públicas e pacotes 
tecnológicos modernos (SILVA, 2013, p.26). 

 

Nesta lógica, mercantiliza-se a tão sonhada reforma agrária e a proposta 

encontra eco em alguns movimentos sociais que lutavam por essa bandeira aderindo aos 

Programas complementares à reforma agrária e as novas configurações do 

desenvolvimento rural com enfoque territorial. Segundo a autora, 

O Paradigma de Desenvolvimento Territorial Rural, absorvido pelo II PNRA 
e Planos regionais se assenta nas concepções inspiradas em documentos, 
programas e diretrizes de agências financeiras multilaterais. Dentre as 
agências internacionais, figura o Banco Mundial, encarregado de disputas 
políticas e ideológicas acerca de qual deve ser o papel do Estado frente às 
políticas públicas (SILVA, 2013, p. 27, Apud. SAUER e PEREIRA, 2006).  
 

 
1.3 A EXPERIENCIA DO TERRIRÓRIO DO ALTO SERTÃO SERGIPANO 
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A mudança de governo em 2003, mudou as regras, as estratégias e as diretrizes 

dos programas no âmbito do desenvolvimento rural, passando da escala municipal para a 

escala territorial. No entanto, a mudança não se deu apenas no plano operacional, mas 

pretendia construir uma nova dinâmica econômica, política e social nos chamados 

“Territórios Rurais”.  

A partir de algumas referências e abordagens conceituais sobre o enfoque 

territorial, a SDT define:  

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 (SDT/MDA, 2005, p. 7 e 8) 

 

Para dar funcionalidade ao Programa de Desenvolvimento Territorial, a SDT 

inicia um processo massificador difundindo a proposta e as etapas para sua implementação 

com a realização de eventos (seminários, reuniões, conferências) em todo Brasil, em nível 

nacional, estadual e regional, adotando a estratégia de articulação e participação dos 

segmentos da sociedade civil (movimentos sociais, entidades sindicais, ONG´s) e do poder 

público (prefeitos, secretários, técnicos das instituições de pesquisa e extensão rural) no 

planejamento e gestão social das políticas públicas. 

A estratégia de desenvolvimento territorial está focalizada no combate à pobreza 

rural, no entanto, não altera as bases de reprodução da desigualdade e da exploração. 

Apresenta um conteúdo produtivista, que compreende o espaço como algo que precede a 

inserção competitiva e, ao mesmo tempo, defende questões presentes na literatura sobre 

desenvolvimento rural e a abordagem do desenvolvimento territorial como pluriatividade, 

descentralização e temáticas ambientais. 

O “Território do Alto Sertão Sergipano” como passou a ser reconhecido se 

localiza na microrregião do IBGE do Sertão do Baixo S. Francisco, área de abrangência da 

UHE Xingó, que faz divisa com os estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia, 

compreendendo seis municípios: Canindé do S. Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, 

Monte Alegre, Gararu e Nossa Senhora da Glória. 

A concentração de terra e as condições de vida e trabalho em que se encontrava 

a população rural, nos períodos de 1970 até 1990, eram expressas na total exclusão de 

seus direitos, como: no acesso à terra, a água, ao trabalho, a educação e a saúde, 

resultado da precariedade das intervenções públicas. Por outro lado, tendo em vista as 

potencialidades existentes de recursos naturais, humanos e produtivos, especialmente 
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após a implantação da UHE Xingó, acirrou-se o campo de disputas e de conflitos sociais, 

tendo como foco o acesso à terra e a água. 

O Alto Sertão de Sergipe é uma microrregião marcada pelos conflitos agrários 

que iniciou desde os anos 80 e tem reconhecida história de atuação forte dos movimentos 

de luta pela terra com envolvimento da Igreja católica através da CPT, dos sindicatos de 

trabalhadores rurais e do movimento dos trabalhadores sem terra – MST, onde se registra 

nos dados do INCRA o maior número de assentamentos rurais do estado, fruto das 

mobilizações e ocupações empreendidas pelo conjunto desses atores. 

Enfim, neste espaço geográfico, os atores sociais, políticos e econômicos vem 

construindo relações que exprimem um modo de vida; seja na forma de produzir e 

reproduzir as condições objetivas para sua própria existência, seja na construção e 

(des)construção dos valores, crenças e princípios preestabelecidos na sociedade de 

classes.  Essa dialética tem permitido perceber que existe uma correlação de forças 

políticas e sociais na disputa pelos atributos/potenciais econômico-produtivos, culturais e 

ambientais; o que tem gerado dicotomias expressadas nas relações onde se estabelecem: 

conflitos/interação/cooperação, convergências/divergências. 

 

 

Considerações Finais 

A política de desenvolvimento rural sustentável na abordagem territorial que vem 

sendo implementada a partir de 2003, notadamente incorporou novos paradigmas e 

dimensões mais abrangentes do ponto de vista da participação de sujeitos políticos até 

então excluídos das ações públicas, como: agricultores familiares, assentados, 

comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas), grupos de mulheres e jovens. Neste 

sentido, vem reconhecendo o potencial produtivo, social e cultural dos povos do campo, 

vislumbrando a redução da pobreza e a inclusão social, através do acesso às políticas 

públicas com equidade de classe, gênero e etnias. Nesta perspectiva, ampliou e 

democratizou os espaços públicos de gestão social das políticas públicas, e mudou a 

concepção do acesso pelo direito. Sendo assim, de acordo com a abordagem da SDT, 

O enfoque territorial é uma visão essencialmente integradora de espaços, 
atores sociais, agentes, mercados e políticas públicas de intervenção. 
Busca a integração interna dos territórios rurais e destes com o restante da 
economia nacional, sua revitalização e reestruturação progressiva, assim 
como a adoção de novas funções e demandas. (MDA, 2003). 
 

No entanto, a matriz teórico-metodológica que fundamenta os princípios e 

diretrizes formuladores das políticas de desenvolvimento territorial se alicerça nas 
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orientações neoliberais com vistas ao avanço do capitalismo no campo, na qual a questão 

agrária se mantém intocável e as relações de classe parece não haver mais conflito, está 

muito mais na base da negociação, do apaziguamento e do consenso, fetichizando as 

desigualdades, os conflitos e os embates históricos na luta pela terra. 

A estratégia participativa e territorializada que vem se constituindo na 

experiência do Colegiado do Alto Sertão Sergipano, em tempos de globalização da 

economia e da cultura, tem sua importância na visibilidade dos sujeitos políticos na cena 

nacional e no caráter educativo da prática social, capaz de transformar a cultura submissa 

da classe trabalhadora, particularmente dos povos do campo. Porém, não deixa de ser 

permeada de contradições, conflitos e disputas entre diferentes projetos societários que 

tentam se consolidar na atual sociedade.  
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