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Resumo 
A ideia de desenvolvimento, atualmente, não é exclusividade das Ciências Econômicas, e 
frequenta os espaços acadêmicos das Ciências Sociais. A interdisciplinaridade do tema, que 
traz questões ambientais, econômicas, políticas, sociais e culturais, tem produzido uma série 
de fundamentos que visam romper com determinados paradigmas. Algumas abordagens do 
desenvolvimento se destacam nas Ciências Sociais, por exemplo, a abordagem territorial do 
desenvolvimento e o etnodesenvolvimento, que analisa os processos de desenvolvimento, sob 
o viés de alguns elementos, como território, identidade e a territorialidade. Esses fatores tem 
permitido um novo olhar na formulação de políticas públicas para comunidades que se 
encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As comunidades étnicas, 
especialmente, tem sido alvo dessas ações de desenvolvimento. O objetivo do trabalho é 
perceber até onde o desenvolvimento territorial se sobrepõe ao etnodesenvolvimento e para 
isso analisamos tal questão sobre a luz de duas políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento local de comunidades quilombolas. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Território; Identidade, Etnicidade e Territorialidade. 
 
Abstract 
The idea of development currently is not exclusive to economics, and attends the academic 
areas of Social Sciences. The interdisciplinary theme, which brings environmental, economic, 
political, social and cultural rights has produced a number of foundations that aim to break 
certain paradigms. Some approaches to development are highlighted in the Social Sciences, 
for example, the territorial approach to development and ethnodevelopment, which analyzes 
the development processes under the bias of some elements such as territory, identity and 
territoriality. These factors have allowed a new look in the formulation of public policies for 
communities who find themselves in vulnerable socioeconomic. Ethnic communities, 
especially, has been the target of these development actions. The objective is to realize how 
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far the development territorial overlaps ethnodevelopment and we analyze this question about 
the light of two public policies for local development of ‘quilombolas’ communities. 
 

Key words: Development, Territory, Identity, Ethnicity and Territoriality. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
A ideia de desenvolvimento é ampla na academia, e por isso mesmo, diversos são os 

adjetivos que acompanham o termo: desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento territorial, etnodesenvolvimento, etc. 
O objetivo deste texto, visa identificar as correspondências entre a abordagem territorial do 
desenvolvimento e o etnodesenvolvimento. 

A princípio, podemos identificar alguns conceitos que compõe as duas vertentes de 
desenvolvimento: território, identidade e territorialidade. O desenvolvimento territorial e o 
etnodesenvolvimento podem ser considerados, de forma geral, estratégias para a geração de 
autonomia de um determinado grupo. A principal diferença entre tais mecanismos de 
desenvolvimento reside no fato de um modelo (o etnodesenvolvimento) tratar de grupos 
específicos, grupos que possuem uma etnicidade, enquanto a abordagem do desenvolvimento 
territorial contempla os territórios étnicos e os outros espaços. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: um tópico para a análise da ideia de 
desenvolvimento; em seguida se faz uma reflexão sobre os termos que são comuns as duas 
abordagens – território, territorialidade e identidade – esse último item se relaciona a um 
termo que também será discutido, que é o de etnicidade; e por fim procuramos colocar em 
evidencia a abordagem territorial de desenvolvimento e o etnodesenvolvimento, sob o viés 
das ações do Programa Brasil Quilombola e as ações políticas de assistência técnica e 
extensão rural. 

 
2. PENSANDO O DESENVOLVIMENTO 

Na segunda metade do século XX, no mesmo momento em que diversas colônias na 
África, Ásia e Caribe, ganharam sua independência, por exemplo, Cabo Verde (1975), 
Moçambique (1975), Índia (1947), Indonésia (1945), ocorreu uma divisão geopolítica do 
mundo: países do hemisfério norte (exceto a União Soviética e os países socialistas, que eram 
considerados países do Segundo Mundo), seriam os países do Primeiro Mundo, enquanto os 
países abaixo da linha Equador, foram considerados países de Terceiro Mundo. 

Uma das principais variantes para a classificação dos países nesse modelo foi à 
tecnologia produzida nas nações. A teoria social, que percebia a modernização como 
característica do desenvolvimento, entrou em vigor com força na década de 1950-1960.  O 
imperialismo que vigorou em diversas nações, principalmente africanas, até o século XX, 
limou a possibilidade dos países recém - libertos se inserirem no mercado mundial oferecendo 
tecnologias, e neste contexto passaram a importar o modelo de ‘desenvolvimento’ dos países 
do norte.  
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A teoria da modernização, que orientou o debate sobre o desenvolvimento regional, 
nas décadas de 50 e 60, trazia consigo alguns princípios, como a inserção de indústrias nos 
países, e a implantação de tecnologias avançadas e modos de vida correspondente ao modelo 
liberal. Segundo Little (2002, pág. 34) “a teoria da modernização anunciava implicitamente o 
suposto fim dos povos indígenas e outros grupos considerados como ‘tribais’ através de sua 
rápida assimilação aos Estados nacionais novos e modernos”.  

Paul Little (2002) recupera os autores Frank (1971) e Amin (1974), para explicar a 
nova teoria social que surgiu na década de 1960, a ‘teoria da dependência’, segundo esses 
economistas os países subdesenvolvidos realizavam suas ações econômicas, social e políticas 
em desvantagem, em relação aos países que constituíam o bloco dos ‘desenvolvidos’. Essa 
corrente de pensamento, entretanto, contestava apenas a distribuição dos ‘pacotes’ de 
tecnologia, e não avaliava as reais necessidades de determinados povos, inclusive os 
tradicionais. 

Cano (2010) diz o seguinte: “quando se explicita que desenvolvimento significa não só 
crescimento, mas mudanças estruturais que exigem distintas formas de tributação, de 
apropriação e distribuição da renda e de alocação do excedente, os conflitos sociais emergem” 
(CANO, 2010. pág. 7), Celso Furtado, no artigo “A superação do desenvolvimento”, 
publicado na revista “Economia e Sociedade”, aponta que a ideia de desenvolvimento é uma 
invenção, e que possui intencionalidades políticas. 

O interesse dos grupos dominantes do mercado mundial, que mesmo tendo concedido 
a independência de suas ex-colônias, deixou uma ferida que apresenta dificuldades para 
cicatriza-la e que é expurgada constantemente, graça a um discurso hegemônico que tenta 
divulgar a ideia de que o modelo de vida das principais economias, sobressaiu e ainda 
sobressai em diversas estratégias de desenvolvimento para países que encontram-se em 
situação de vulnerabilidade. 

Celso Furtado (s/d) vai ser bem enfático ao afirmar que a ciência do desenvolvimento 
preocupa-se com processos de criatividade: um se relaciona com técnica, formular 
instrumentos, objetos que potencialize suas ações cotidianas; um outro processo que Furtado 
nos indica, seria o da utilização desses mecanismos criados e a valorização do objeto em si. 
Neste espaço cabe uma reflexão, a indústria capitalista inova constantemente, mas qual a real 
necessidade das atualizações de um objeto específico? A necessidade de reprodução da lógica 
da teoria da modernização é evidente nesse tipo de situação. 

É como se fosse um efeito em cadeia: a indústria norte-americana cria e três meses 
depois o mercado brasileiro se apropria do que foi criado, tratando como algo moderno, 
porém a indústria norte-americana no mesmo momento lança o mesmo produto com uma 
configuração muito mais avançada. Esse exemplo de situação é mister para exemplificar o 
mito do desenvolvimento, que Furtado discute. 

 
“A formulação da teoria do subdesenvolvimento constitui por si 
mesma, uma manifestação da tomada de consciência das limitações 
impostas ao mundo periférico pela divisão internacional do trabalho 
que se estabelece com a difusão da civilização industrial”. 
(FURTADO, s/d, p.37) 

 
 A análise de Celso Furtado para que o desenvolvimento de um país do terceiro mundo 
ocorra, está justamente na superação da estratégia de importação de tecnologias e na criação 
de um mecanismo próprio, que fosse capaz de gerar autonomia interna e contribuir para o 
crescimento econômico e a conquista do bem-estar entre os cidadãos.  
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 Relacionar desenvolvimento, apenas ao crescimento econômico é um equívoco. 
Atualmente, as correntes teóricas trazem as discussões políticas e sociais, num sentindo mais 
amplo, para o debate.  
 

“O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, 
política e social, através do qual o crescimento do padrão de vida da 
população tende a tornar-se automático e autônimo. Trata-se de um 
processo global, em que as estruturas econômicas, políticas e sociais 
de um país sofrem contínuas e profundas transformações. Não tem 
sentido falar-se em desenvolvimento apenas econômico, ou apenas 
político, ou apenas social. Não existe desenvolvimento dessa natureza, 
parcelado, setorializado, a não ser para fins de exposição didática. Se 
o desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de 
caráter social e político, se o desenvolvimento social e político não for 
a um tempo o resultado e a causa de transformações econômicas, será 
porque de fato não tivemos desenvolvimento”. (SANTANA & 
GUEDES & VILLELA, 2011, P.6) 

 
A compreensão do desenvolvimento, a partir desse viés, possibilita que as abordagens 

que tratam o tema, sejam múltiplas escalas. Do desenvolvimento local, numa comunidade 
tradicional do Brasil à superação da miséria em alguns países do continente africano. 
Algumas questões, quando se dedica aos estudos sobre ‘desenvolvimento’, são primordiais 
para o sucesso do trabalho. Brandão (s/d) aponta as questões que devem ser observadas na 
pesquisa empírica sobre desenvolvimento: a impossibilidade de uma teoria geral sobre o 
capitalismo; compreensão da diversidade em número do capitalismo; reconhecer as ideias de 
Marx, Keynes, Kalecki e Schumpeter; tomar a expressão ‘Tempo – Espaço’ para relacionar 
(sub) desenvolvimento e Território; e por fim, mas não menos importante, a análise das 
escalas espaciais. 

A utilização dessas variáveis no processo de análise do ‘desenvolvimento’, de acordo 
com Brandão (2011), afasta a exclusividade dos parâmetros econômicos, ampliando os 
campos de análises. O reconhecimento das especificidades históricas de uma determinada 
localidade é capaz de criar as condições necessárias para o sucesso de uma estratégia de 
desenvolvimento, e é nesse sentido, que a ideia de território passa a se articular com os 
processos de desenvolvimento. 

A ideia de desenvolvimento que entendemos para a construção desse trabalho 
corresponde às superações dos fatores que colocam em situação vulnerável os agrupamentos 
humanos. Nessa percepção sobre desenvolvimento, a autonomia social, política, econômica e 
cultural é fundamental, pois dessa forma é possível alcançar justiça social, e neste sentido, 
desenvolver as potencialidades de um determinado grupo, observando seu modo de vida. 

3. SOBRE OS TERRITÓRIOS 
As discussões sobre o conceito de território tem sido o foco de diversas discussões 

acadêmicas, nos mais variados campos das ciências humanas e sociais. A apropriação do 
termo deixou de ser algo exclusivo da geografia, principalmente, porque passou a reconhecer 
a importância da variável espaço na construção dos processos de conhecimento de diversas 
disciplinas, como: sociologia, história, economia e a antropologia. Milton Santos (2005) vai 
dizer que ‘é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele o objeto da 
análise social’ (SANTOS, 2005, p. 255). 
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Alguns autores, como Reis (2005) e Santos (2005) apontam a emergência dos estudos 
sobre território a partir da segunda metade do século XX, momento em que as fronteiras dos 
países começaram a se expandir, num processo conhecido como globalização. Para Milton 
Santos, “a interdependência universal dos lugares é a nova realidade do território” (SANTOS, 
2005, p.255), para Reis (2005) “a globalização é totalizante” (REIS, 2005, p.53) e 
compreende uma rede de interações. Nesse contexto, é perceptível que o conceito de 
território, ultrapassou os limites interpretativos do ‘espaço geográfico’ alcançando uma lógica 
muito mais complexa.  

De acordo com Raffestin (1993) o conceito de território é relacionado a sistemas de 
ações e sistemas de objetos, essa interpretação sobre o território vai ao encontro do que 
Milton Santos expõe sobre o mesmo, como algo que se movimentam e se fixam sobre o 
espaço geográfico. A percepção da mobilidade dos territórios tem contribuído nas políticas 
públicas, que atualmente, em alguns casos, tem utilizado a abordagem territorial como 
estratégia para a efetivação de suas metas. 

As relações sociais são as definidoras dos territórios que são constituídos, 
desconstruídos e reconstruídos. Entender território a partir dessa perspectiva implica, dentre 
múltiplas questões, identificar as redes que são estabelecidas entre os indivíduos. Os 
elementos subjetivos são os que criam as fronteiras de um território. 

A construção dos territórios pode ser incentivada pelos movimentos sociais, como nos 
aponta Alfredo Wagner (2004). O antropólogo faz uma análise sobre o processo de firmação 
do território de povos tradicionais, e suas estratégias para conquistarem legitimação no 
território nacional. 

“Não obstante diferentes planos de ação e de organização e de 
relações distintas com os aparelhos de poder, tais unidades de 
mobilização podem ser interpretadas como potencialmente tendentes a 
se constituir em forças sociais. Nesta ordem elas não representam 
apenas simples respostas a problemas localizados. Suas práticas 
alteram padrões tradicionais de relação política com os centros de 
poder e com as instâncias de legitimação, possibilitando a emergência 
de lideranças que prescindem dos que detêm o poder local. Destaque- 
se, neste particular, que, mesmo distantes da pretensão de serem 
movimentos para a tomada do poder político, logram generalizar o 
localismo das reivindicações e que, mediante estas práticas de 
mobilização, aumentam seu poder de barganha com o governo e o 
Estado, deslocando os “mediadores tradicionais” (grandes 
proprietários de terras, comerciantes de produtos extrativos-
seringalistas, donos de castanhais e babaçuais). Deriva daí a ampliação 
das pautas reivindicatórias e a multiplicação das instâncias de 
interlocução dos movimentos sociais com os aparatos político-
administrativos, sobretudo com os responsáveis pelas políticas 
agrárias e ambientais (já que não se pode dizer que exista uma política 
étnica bem delineada)”. (WAGNER, 2004). 

 

A relação entre território e poder se torna evidente em grande parte dos casos. De 
acordo com Bourdieu (2006), é fundamental que se atente para não reduzir o processo de 
análise das relações de poder, nas relações de comunicação. A disputa pela dominação 
simbólica do mundo social é um dos entraves das classes. 
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A noção de território suscita algumas reflexões, que são fundamentais para sua 
compreensão, dentre essas, a ideia de pertencimento é fundamental. Quando se pensa em 
alguém/algo que estar inserido em determinado espaço, considera-se que tais 
personagens/elementos possuem características semelhantes e a percepção das características 
dos que se assemelham internamente e as diferenças dos que se encontram externamente ao 
espaço, é o eixo norteador na definição do que venha a ser identidade. 

3. SOBRE IDENTIDADE/ETNICIDADE 
Tratar o tema identidade, para conceituar território se torna quase obrigatório para que 

a dissociação da ideia de território associado exclusivamente a espaços onde podemos 
encontrar apenas o conjunto biótico seja superada. Hall (2005) nos revela que há três 
definições consagradas na história sobre o que seria a ‘identidade’ nos sujeitos do Iluminismo, 
sociológico e pós-moderno. 

A identidade do sujeito no Iluminismo correspondia aquela cuja se centrava na pessoa 
individual, que era capaz de ter razão, consciência e ação independente de outros indivíduos. 
A identidade no sujeito sociológico, no mundo moderno, era concebida na complexidade das 
relações humanas, pois o ser humano passou a enxergar que a autossuficiência não era capaz 
de articular uma série de elementos da cultura que reuniam os grupos em torno de uma 
centralidade. Por fim o conceito da identidade no sujeito pós-moderno, foi elaborado 
justamente no contexto da expansão das fronteiras dos Estados – Nações. 

Partindo da concepção de identidade na pós-modernidade, que enxerga a como uma 
construção social, podemos tratar os territórios também como algo que é construído diante um 
processo de relações de poder e que ora se torna fluido, ora se torna consistente. A des – re – 
construção do território se dá por diferentes motivos, que envolvem, por exemplo, aspectos 
políticos, jurídicos e de outras ordens e que pode ter relação direta com o a questão da 
identidade. 

Pollak (1992) vai tratar o tema da memória, para articular a ideia de identidade social. 
O autor austríaco recupera Halbwchs (1920-30) que fala sobre caráter coletivo e social da 
memória, e que neste sentido, podemos afirmar que a memória é um fenômeno dinâmico. 

Os elementos que compõe a memória, de acordo com Pollak (1992) são: os 
acontecimentos – vividos e não vividos; os sujeitos – existentes ou não; e por fim os lugares – 
frequentados ou não. A composição da memória, nesse esquema evidencia o caráter seletivo, 
que Pollak (1992) vai destacar a respeito do fenômeno da memória. 

 A invenção da tradição, entendida nas palavras de Hobsbawm (2012), envolve “um 
conjunto de práticas, normalmente reguladas (...) visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição” (HOBSBAWM, 2012, p. 8), e a dinamicidade da 
memória, cria uma série de disputas em diversos âmbitos. A “organização [da memória] em 
função das preocupações pessoais e políticas do momento mostram que a memória é um 
fenômeno construído” (POLLAK, 1992, p.4) 

 “A construção da identidade é um fenômeno que se produz 
em referência aos outros, em referência aos critérios de 
aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se 
faz por meio da negociação direta com outros. Vale dizer que 
memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e 
não são fenômenos que devam ser compreendidos como 
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essências de uma pessoa ou de um grupo”. (POLLAK, 1992, 
p. 5) 

 O entendimento da identidade como um elemento de disputas políticas, mostra a 
‘força’ que um determinado grupo possui em um determinado território, propicia a reflexão 
sobre outro conceito: o de territorialidade. O caráter da memória coletiva, vinculado a 
tradição, vai conferir a percepção de uma identidade territorial. 

No sentido que lhe atribui Barth (1997), um grupo étnico é quase sempre definido 
como um conjunto de indivíduos que: 

“perpetua-se biologicamente de modo amplo; compartilha 
valores culturais fundamentais, realizados em patente unidade 
nas formas culturais; constitui um campo de comunicação e de 
interação; possui um grupo de membros que se identifica e é 
identificado por outros como se constituísse uma categoria 
diferenciável de outras categorias do mesmo tipo” (BARTH, 
1997, p.189).  

Barth (1997) afirma que a etnicidade, resultado dessa auto-identificação e a 
identificação externa, independem de elementos padronizados fenotipicamente, sendo 
definida por questões subjetivas e simbólicas. Ela vai se construir mediante um processo 
social. Ou seja, a etnicidade se apresenta como um processo dinâmico, no qual algumas 
questões precisarão ser resolvidas, a fim de se alcançar a gênese de um grupo étnico. 

 “a produção e a utilização de nomes étnicos representam objetos de 
análise particularmente importantes para elucidar os fenômenos de 
etnicidade, uma vez que a existência e a realidade de um grupo étnico 
não podem ser atestadas por outra coisa, senão o fato de que ele 
próprio se designa e é designado por seus vizinhos por intermédio de 
um nome específico.” (BARTH, 1997, p. 143).  

Outro aspecto que é fundamental neste debate sobre configuração de etnicidade 
proposto por Barth (1997) se refere ao conceito de fronteiras: 

“Para que a noção de grupo étnico tenha um sentido, é preciso que os 
atores possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema social 
ao qual acham que pertencem e para além dos quais eles identificam 
outros atores implicados em outro sistema social” (BARHT, 1997, p. 
152).  

Ou seja, de acordo com a teoria da etnicidade elaborada por Barth, não mais o 
conteúdo cultural interno por si só definirá o grupo étnico, mas suas fronteiras. O 
reconhecimento de um grupo étnico não se daria apenas por traços endógenos, mas pelos 
atores que se encontram externos ao grupo, assim como a relação entre os externos e os 
internos e também pala integração dos atores internos entre si.  

4. SOBRE TERRITORIALIDADE 
A territorialidade, segundo Little (2002), esteve à margem nas pesquisas sociais, o 

antropólogo explica que esse fato aconteceu porque houve a incorporação do termo a etologia, 
que enxerga a territorialidade como “um instinto animal ao par com outras espécies de 
animais” (LITTLE, 2002, p. 3) e/ou também estiveram relacionadas a densidade populacional 
e limitações dos recursos naturais. 
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O ressurgimento das discussões sobre territorialidade surgiu junto com o novo modelo 
da abordagem territorial. Little (2002) define territorialidade como: “o esforço coletivo de um 
grupo social ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu 
ambiente biofísico, convertendo – a assim em seu ‘território’.” (LITTLE, 2002, p. 3). 

Os elementos históricos e os símbolos podem ser recursos que permitem manifestar a 
territorialidade de um grupo. A auto-afirmação de identidade quilombola de uma comunidade 
negra rural, por exemplo, expressa a territorialidade do grupo, que compartilham um passado 
e articulam os recursos (matérias e imateriais) disponíveis da melhor maneira para sua 
afirmação no território. 

As facetas da territorialidade são múltiplas e identifica-las é um exercício de 
observação, Little (2002) sugere a abordagem etnográfica para compreender as formas 
peculiares da multiplicidade dos territórios. Tal tratamento a questão, cria melhores 
possibilidades para o entendimento da relação exclusiva que um grupo tem com um território. 

As comunidades tradicionais configuram um dos modelos de territorialidade, pois elas 
expressam seu modo de vida com os elementos materiais que compõe o território. Existem 
conflitos entre as múltiplas comunidades tradicionais e a territorialidade do Estado-Nação, 
pois esta acaba ocultando a territorialidade das primeiras. “Os Estados-Nação introduziram 
uma série de particularidades na sua forma de territorialidade que hoje em dia formam parte 
dessa hegemonia no pensamento territorial” (LITTLE, 2002, p.6). 

Para Alfredo Wagner, “a territorialidade funciona como fator de identificação, defesa 
e força: laços solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre 
uma base física considerada comum, essencial e inalienável” (ALMEIDA, 2004, p. 9). Neste 
sentido a territorialidade aparece como um elemento que os grupos podem estar usando a seu 
favor, ora como um instrumento de mobilização para alcançar benefícios, ora como uma força 
capaz de enfrentar possíveis adversidades.  

As mais diversas análises, de grande parte dos campos do conhecimento, reconhecem 
com uma maior notoriedade, a territorialidade dos povos tradicionais. Essa identificação, 
entretanto, está para além dos territórios tradicionais. A territorialidade encontra nas relações 
sociais dos grupos, na reprodução física de tais relações.  

Como Little (2002) vai nos apontar, a territorialidade humana possui múltiplas 
expressões. Isso significa que um indivíduo é capaz de articular uma série de laços e dessa 
forma, acaba por criar uma rede.  

A identidade para tratar o tema da territorialidade é fundamental. Só é possível criar 
relações de confiança, a partir do compartilhamento, entre os sujeitos, de valores e ideologias, 
que vão se reunindo. Essa característica, de compartilhamento, vai se tornar um elemento 
característico da identidade do grupo. 

Os termos território, identidade e territorialidade, são termos que se completam no 
momento de defini-los. Diversas ciências humanas têm pleiteado a definição de território e 
territorialidade.  

Para a melhor compreensão dos termos, podemos afirmar que aborda-los com certa 
interdisciplinaridade é a melhor estratégia. Entretanto, é fundamental estar atento, pois os 
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territórios são construídos sociais, política, econômica e culturalmente e que a territorialidade 
é fruto das relações que são formadas nesses territórios. 

5. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

A abordagem territorial, como estratégia para promoção do desenvolvimento, tem sido 
bastante discutida nos meios acadêmicos e políticos. A possibilidade de gerar renda, e 
consequentemente, certa autonomia e criar redes de solidariedade, em torno de um território, 
são os principais argumentos que confere legitimidade a tal abordagem.  

Estudar o desenvolvimento a partir de uma abordagem territorial possibilita o aumento 
do campo da análise, que ultrapassa os limites setoriais, que por muito marcam o papel dos 
atores e das instituições públicas nas décadas passadas. Isso se justifica, pois, abandona-se a 
ideia de que desenvolvimento está vinculado exclusivamente com o crescimento, e passa a se 
tratar o tema como um processo de expansão de liberdades substantivas (SEN, 2000); pode-se 
dizer que a partir da utilização desse modelo de análise, o territorial, as ações dos processos 
de desenvolvimento se tornam mais evidentes; além disso, a noção de território perpassa pelo 
âmbito dos conflitos ambientais que envolvem os recursos naturais.  

De acordo com Abramoway (2006), a noção de território, para se pensar 
desenvolvimento, beneficia os estudos principalmente das regiões rurais em quatro pontos: 
deixa de pontuar a agricultura, como o único fator de desenvolvimento de uma localidade 
rural; estabelece diferenças nos conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento; 
analisa com um maior aprofundamento a história de vida dos atores sociais e de suas 
organizações e por fim, visa perceber a lógica que existe entre os sistemas ecológicos e os 
sistemas sociais. “A abordagem territorial ganha destaque, pois identifica os laços diretos 
entre os atores sociais e dessa forma as chances da organização de um sistema produtivo obter 
sucesso se tornam considerável. Os estudos rurais beneficiam-se particularmente dessa 
abordagem e estimulam a percepção de que o meio rural vai muito além da agricultura e que a 
compreensão de sua dinâmica exige que se analise a maneira como nele interagem os 
diferentes atores sociais” (ABRAMOWAY, 2006, p. 27). 

O enfoque territorial nas políticas de desenvolvimento é capaz de levantar as 
demandas de um grupo, contribuindo para a eficiência de uma política pública. Segundo 
Perez (2001), “o ordenamento do território, a integração nacional, o restabelecimento de 
condições de convivência no campo, o fortalecimento da democracia participativa, o capital 
social e político, devem ser o fundamento de uma estratégia humana de desenvolvimento para 
o setor rural” (PEREZ, 2001, p.19). 

Delgado (2010) apresenta sinteticamente, o princípio da subsidiariedade, que diz que 
todas as decisões devem ser tomadas localmente, tanto as decisões econômicas, sociais e 
culturais. 

“De acordo com este princípio, portanto, a reterritorialização 
significa o fortalecimento das condições pelas quais os 
territórios ganham capacidade para recuperar o poder de 
determinar e controlar seus projetos de desenvolvimento ou as 
trajetórias econômicas e políticas preferidas por suas 
populações” (DELGADO, 2010, p.44).  

 A abordagem territorial do desenvolvimento não pensa, exclusivamente, num território 
isolado. As ações de desenvolvimento territorial, devem se relacionar a outras de escalas 
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diferentes. E nesse sentido, a formação de redes é fundamental, para articulação dos 
territórios. 

O conceito de redes tem sido amplamente discutido na academia. Um dos motivos 
precípuos para tal protagonismo é a possibilidade de se compor um novo modelo de 
desenvolvimento local, capaz de contemplar todos os ‘sujeitos’ desse sistema de redes, além 
disso, como nos aponta Lopes e Baldi (2009), as redes podem funcionar como estruturas de 
governança. 

De acordo com Lopes e Baldi (2009), as redes, ou networks, têm sido utilizadas por 
um viés analítico e prescritivo de como dinamizar as instituições públicas ou privadas, que 
possui lucro ou não, em uma disputa chamada complexidade do ambiente.  

“a teoria de redes permite compreender relações entre atores 
coletivos e individuais em um espaço amplo de atuação, 
mapeando seus movimentos, suas ações, o poder que cada ator 
exerce e os efeitos que produzem sobre os demais e sobre o 
território onde acontecem as relações em rede”(BALDI & 
LOPES, 2009, p. 1009). 

 Delgado (2010), ainda revela que os indivíduos envolvidos nos projetos de 
desenvolvimento, devem estar dispostos a consolida-los e ter força política (territorialidade); 
outro fator que o autor indica é pensar o contínuo rural - urbano, como uma das estratégias 
para o sucesso de uma política pública; e também visar inserir o território no mercado: 

“Porque o território é um mercado – embora a ele não se 
reduza – e porque o território é resultado de pactos 
(econômicos, políticos, sociais), na medida em que criar 
vontade política local significa, no dizer de Cândido, ‘investir 
nos atores, falar, dialogar, conhecer, se admitir mutuamente, 
negociar, ceder. Um tem que ceder, outro tem que ceder, 
incorporando os vários atores do território e, com isso, chegar 
a pactos (...) e, com isso, se apropriar das possibilidades que 
as políticas oferecem’” (DELGADO, 2010, p 46). 

Dessa forma, podemos perceber que o desenvolvimento territorial, além de fortalecer 
os laços entre os atores de um determinado território, busca promover a consolidação da 
geração de renda, dentro do grupo, e consequentemente criar alguns elementos de autonomia. 

6. SOBRE ETNODESENVOLVIMENTO 
De Acordo com Verdum (2002) o tema etnodesenvolvimento surgiu nas discussões na 

América Latina, no início da década de 1980. Esse movimento possibilitou que as 
Constituições de diversos países latino-americanos, legitimasse a diferença cultural no interior 
dos países, por exemplo, as Constituições do Brasil (1988), da Colômbia (1991), do Equador 
(1998) e da Venezuela (1999) (LITTLE, 2002). 

Segundo Batalla (1982) etnodesenvolvimento é o exercício da capacidade social dos 
povos indígenas para construir seu futuro, aproveitando suas experiências históricas e os 
recursos reais e potencias de sua cultura, de acordo com projetos definidos segundo seus 
próprios valores e aspirações.  

Para Stavenhagen (1985) ‘etnodesenvolvimento’ pode ser referir ao desenvolvimento 
econômico de um grupo étnico e/ou desenvolvimento da etnicidade de um grupo social. 
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É notável que os trabalhos iniciais sobre o tema, davam uma ênfase a comunidades 
indígenas latino-americanas, entretanto, como nos aponta Little (2002), os grupos afro-
americanos, também passaram a reivindicar sua diversidade cultural, nos limites de suas 
fronteiras. No Brasil, como Verdum (2006) nos aponta, somente a partir da Constituição de 
1988, se passou a tratar os quilombolas, como um grupo étnico e reconhece - los como um 
povo tradicional. 

Uma vez que os direitos são assegurados nas Cartas Constitucionais dos respectivos 
países, torna-se fundamental, o planejamento de estratégias de desenvolvimento territorial que 
respeitem o patrimônio cultural desses povos. Little (2002, pág. 36) faz a seguinte assertiva 
sobre essa questão:  

“Esse desafio é particularmente difícil de ser superado devido 
às pretensões universalistas do desenvolvimento que não 
reconhecem diferenças frente às tarefas de modernização 
burocrática e tecnológica e à ideologia neoliberal vigente que 
tenta enquadrar a diversidade cultural dentro da categoria de 
consumidores diferenciados”. 

 

 A autonomia de um povo étnico é o principal motivador dessa abordagem. Não apenas 
autonomia econômica, mas uma independência cultural e política e que respeite o modo de 
vida desses grupos. A perspectiva do etnodesenvolvimento é a de romper com as políticas 
assistencialistas que se colocam diante esses povos durante décadas. 

7. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL ÉTNICO QUILOMBOLA OU 
ETNODESENVOLVIMENTO? 

No final dos anos de 1980, os “remanescentes de quilombo” se constituíram como 
sujeitos históricos com e após a Constituição, junto com o movimento negro e outros 
movimentos sociais, passaram a se articular para terem seus direitos garantidos pela lei. O 
marco político-jurídico da questão quilombola se encontra na formulação do Artigo 68 dos 
Atos das Disposições Transitórias da Carta Constitucional de 1988, que garante direito a tais 
grupos étnico-raciais. 

O conceito de ‘quilombo’, passou a ser constituído como espaços de fuga em terras 
livres, e também heranças, doações e recebimento de terras como forma de pagamento a 
serviços prestados ao Estado, além da ocupação nas terras que cultivavam no interior das 
grandes propriedades, assim como a compra de terras, no período escravocrata e no pós-
ablição, e que mantinha diversas relações cumplicidade e conflitos, acabando por criarem 
novas formas de sociabilidade e organização.  

 Nesta perspectiva maximizada, onde cabem várias origens e histórias, outra forma de 
nomear a territorialidade desses grupos tratados como “remanescentes quilombolas” seriam 
“terras de preto” ou “território negro”, que foi sugerida por diversos autores, como Alfredo 
Wagner de Almeida, enfatizando a condição de coletividade camponesa. 

 Outro autor que contribuiu para o reconhecimento dos modos particulares de vida dos 
remanescentes quilombolas foi Diegues (2001) ao apontar as características de povos 
tradicionais. Segundo esse autor “as sociedades tradicionais se caracterizam por: dependência 
simbiótica da relação com natureza; possuir o conhecimento, que é transmitido de geração 
para geração, da natureza e de seus ciclos; pela noção e ocupação, por várias gerações, do 
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território ou espaço, em que são reproduzidos a lógica da sociabilidade do grupo; pela 
produção com caráter de subsistência, podendo comercializar o excedente e dessa forma 
criando condições para um acúmulo mínimo de capital; reconhecer a importância da unidade 
familiar, doméstica e comunal; pela importância das simbologias, mitos e rituais que são 
associados ao seu modo de vida; pela tecnologia de baixo impacto ambiental; pelo fraco poder 
político e pela auto identificação” (DIEGUES, 2001, p. 126). 

 A partir do momento que pensamos os territórios quilombolas, como espaços que 
reproduz um modo de vida específico, devemos também refletir as políticas para o 
desenvolvimento desses grupos, de formas diferenciadas. As ações do governo, em prol do 
desenvolvimento territorial quilombola começou a se destacar somente no ano de 2004, no 
momento que foi criado a principal política federal para as comunidades remanescentes de 
quilombo: o Programa Brasil Quilombola (PBQ). 

Além de possibilitar o desenvolvimento territorial quilombola, o programa tinha por 
objetivos garantir os direitos à titulação e a permanência na terra, à documentação básica, 
alimentação, saúde, educação, lazer, moradia adequada, empregos, serviço de previdência 
social e infraestrutura adequada. Pode-se dizer que a meta geral do programa é a aplicação 
dos direitos garantidos a esses grupos. 

O PBQ é coordenado pela Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, 
junto à Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais, além de contar com 21 
órgãos da administração pública federal. Mesmo sendo uma iniciativa do governo público 
federal, o programa realiza parceria com instituições estaduais no exercício das ações 
afirmativas.  

O programa está organizado em quatro eixos: regularização fundiária, infraestrutura e 
serviços, desenvolvimento econômico e social e controle e participação social. A 
racionalização dos recursos naturais na construção de ações com finalidade de aumentar a 
competitividade nas estruturas produtivas, o incentivo dos governos estaduais e municipais no 
incentivo aos acessos das políticas publicas e a participação dos quilombolas nos debates 
constituem as diretrizes do programa. 

As estratégias que o PBQ utiliza são: o apoio institucional ao INCRA/MDA para 
regularização de terras quilombolas; consolidação dos canais de interlocução do governo com 
as representações quilombolas e melhoramentos na coordenação da ação governamental a fim 
de elaborar planejamento mais eficiente. 

O MDA através do INCRA é responsável pela identificação, reconhecimento, 
demarcação e titulação das comunidades remanescentes quilombolas. A Fundação Cultural 
Palmares, órgão do Ministério da Cultura, atua com um articulador da identidade cultural dos 
quilombos, além de subsidiar as tarefas técnicas. . O papel da SEPPIR se constitui na 
coordenação e no acompanhamento das políticas dos diferentes ministérios e os órgãos que 
acompanharão o programa. 

Além disso, cabe a esses atores sociais mediarem os conflitos com ações positivas, e 
também intervir em terras devolutas, sem violar os direitos particulares que se revelem 
legítimos. 

O PBQ também tem como objetivo implementar políticas de redução das 
desigualdades raciais. Busca aplicar e fortalecer os direitos sociais e de cidadania dos 



 

 
Belém - PA, 21 a 24 de julho de 2013 

SOBER - Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 

quilombolas, e promover um conjunto de realizações que permita um desenvolvimento 
sustentável e também ações culturais. 

Encontra-se na pauta do projeto, também, políticas que promovam práticas alimentares 
saudáveis e desenvolvimento de programas específicos que garanta o bem-estar físico, 
psicológico e social dos remanescentes quilombolas. O programa conta ainda com projetos de 
infraestrutura, habitação e saneamento básico. A inserção no mercado de trabalho aparece 
como um dos elementos a serem desenvolvidos pelo PBQ. Uma educação de qualidade, que 
pretende suprir as carências do ensino infantil ao ensino superior, além de pautar a 
alfabetização como umas das ações principais. O programa ainda conta com ações de 
preservação e conservação do meio ambiente, além do incentivo aos esportes e também 
orientação e conscientização da população quilombola sobre os direitos e deveres do cidadão 
em relação à previdência social. 

Pode-se dizer que tal política pública do governo federal, surge como uma política de 
desenvolvimento territorial, pois os elementos que envolvem a abordagem não define um 
setor de análise apenas, mas um conjunto de setores, que estão interligados, a fim de garantir 
o necessário para os remanescentes quilombolas. Além disso, tal ação do governo indica o 
fortalecimento dos laços e das redes, na busca por autonomia política e econômica. Da mesma 
forma, podemos tratar o PBQ, como uma política de etnodesenvolvimento, visto que é 
específica para um grupo étnico e há o incentivo para a superação das ações de 
assistencialismo e oferece também instrumentos para o fortalecimento da identidade 
quilombola. 

Como já havia alertado anteriormente, as qualificações para expressão 
‘desenvolvimento’ são diversas. Pode-se entender que desenvolvimento territorial, é uma 
categoria muito mais ampla que inclui os grupos étnicos, enquanto o etnodesenvolvimento, 
reduz os agrupamentos que acompanham essa abordagem. 

A sobreposição de políticas públicas para grupos étnicos no Brasil, não tem sido 
suficiente, para superar as dificuldades que tais grupos passam. É fundamental a efetividade 
da promoção da autonomia dos povos, que respeite seu modo de vida. Uma das estratégias 
para que isso ocorra, tem sido as políticas de assistência técnica e extensão rural, para 
comunidades remanescente de quilombo. 

É possível compreender as políticas estatais de ATER como as políticas 
redistributivas, identificadas como as ações que geram maiores conflitos entre os grupos de 
uma determinada sociedade. Os conflitos surgem, principalmente, graças à morosidade dos 
processos de regulação fundiária dos territórios quilombolas, esse fator tem dificultado o 
encaminhamento de diversas ações de ATER em comunidades remanescentes quilombolas. 

No ano de 2003, como nos revela Da Ros e Piccin (2012), houve uma retomada nas 
discussões a respeito da reestruturação dos serviços públicos de ATER, e uma deliberação 
desse debate foi à criação de uma Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(PNATER), lançada no ano de 2004 pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e que era 
coordenada pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). 
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A PNATER se baseia nos princípios da agroecologia1 e busca romper com os 
processos difusionistas e dos “pacotes de tecnologias” da Revolução Verde, até então 
entendidos como modelo de extensão que deveria ser aplicado no Brasil e que possibilitou 
grandes mudanças ambientais e sociais, como a modernização e ampliação da produção 
agrícola. Além disso, tal política se compromete com uma extensão em que seja inserida uma 
prática pedagógica mais humanística e que dialogue com o produtor rural, fazendo deste, um 
agente participativo no processo de desenvolvimento rural sustentável. 

A PNATER, garante um tratamento específico de assistência técnica e de prática de 
extensão, “capaz de implementar e consolidar estratégias de desenvolvimento rural e 
sustentável, estimulando a geração de renda e de novos postos de trabalho” (BRASIL, 2004, 
p. 3), aos povos tradicionais e grupos étnicos. Porém, infelizmente, o grande obstáculo, que 
ainda ocupa espaço nos processos de aplicação de políticas de ATER para tais comunidades, 
tem sido a ausência de profissionais capazes de reconhecer os modos de vida de tais grupos.  

Em janeiro de 2010, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural se 
estabeleceu na Lei n° 12.188, a Lei de Ater, que sustentado no princípio da equidade de 
gênero, geração, raça e etnia.  

No ano de 2011, ocorreu a primeira Chamada Pública, para a contratação e execução 
de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, para família quilombolas. Tal chamada 
faz parte do Plano Brasil sem Miséria. Essa ação inicial pretende contemplar famílias, que se 
encontra em situação de vulnerabilidade social, nos estados do Pará, Maranhão, Espírito 
Santo, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. A única exigência, que constava na chamada, para 
que tais comunidades sejam beneficiadas, é que elas apresentem uma Declaração de Aptidão 
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

De acordo com o documento oficial, da chamada, 5520 famílias quilombolas serão 
assistidas por esses técnicos, tendo por objetivo a inclusão produtiva e social dessas 
comunidades. Cinco estados (PA, MA, PE, BA, MG) foram selecionados, pois apresentam a 
maior concentração de comunidade quilombolas certificadas e/ou tituladas no Brasil, 
enquanto as comunidades do Espírito Santo foram escolhidas depois que se analisou um 
relatório da Comissão Especial de Acompanhamento e Apurações de Denúncias Relativas à 
Violação do Direito Humano à Alimentação Adequada, em que ficou constatado a violação 
deste direito no Território Sapê do Norte (território que compreende dois municípios da 
região norte do Espírito Santo: Conceição da Barra e São Matheus). 

As análises dessa política pública poderão ser realizadas mais adiante, pois ela está em 
processo de construção. A iniciativa do governo, mesmo que ‘atrasada’ tem ido ao encontro 
do que os movimentos sociais têm articulado e levantado como bandeira. De fato, as ações de 
uma assistência técnica especializada poderá contribuir muita mais para o desenvolvimento 
local do grupo. 

                                                           
1  Diversos são as definições para tal termo, visto que se encontra em processo de construção, muitos deles se 
complementam. De acordo com ALTIERI (s/d) basea-se no estudo de sistemas agrícolas com perspectivas 
ecológicas e socioeconômicas; para CAPORAL e COSTABEBER (2000) trata-se de um processo 
multidimensional, orientado para ecologização das práticas agrícolas no manejo das culturas agrícolas; para 
GUSMÁN (1997) a agroecologia surge como um agente provedor de um padrão justo e prudente do 
desenvolvimento. 
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Nota-se a relevância que a prática da agricultura assume nas comunidades tradicionais, 
fazendo parte da sua história, no caso das comunidades quilombolas, significa a memória da 
resistência e luta, contra a opressão da escravidão, em que os agricultores quilombolas 
desenvolveram saberes e técnicas específicas de produção agroecológica, nos ecossistemas 
mais diversos. Além disso, grande parte dos quilombos que se formaram, eram compostos por 
escravos fugidos, esses vindos de regiões diferentes do continente africano e que possuíam 
uma tradição de agricultura diferenciada e que de alguma forma fora adaptada, criando um 
tipo peculiar de produção e no Brasil, no momento posterior a escravidão, se estabeleceram, 
na maioria, como trabalhadores rurais.  

As iniciativas do poder público, nos últimos dez anos, tem buscado romper com o 
modelo de extensão rural do tipo difusionista-inovador, até então incentivado e praticado. Tal 
modelo é fundamentado na predileção das inovações tecnológicas, em disputa com os saberes 
locais, além de não se preocupar com os possíveis impactos negativos (ambientais, sociais e 
econômicos) que determinada tecnologia pode causar. 

Este modelo de extensão já é sabido, não permitiu o desenvolvimento da população 
rural nem a sua fixação no campo. É notório que a tecnologia surge para facilitar e 
proporcionar maior conforto a vida humana, mas seus custos de apropriação (ambiental, 
social, econômico, cultural) até hoje são elevados demais de maneira que a alternativa que 
restou foi o êxodo rural. 

Dessa forma, com este modelo de extensão, não foi possível estabelecer o diálogo com 
as diferentes populações rurais que compõem o rural brasileiro dado as suas especificidades, 
formas de apropriação do conhecimento e demandas para um novo fazer agrícola. É neste 
contexto, da necessidade de atender as demandas dos diferentes grupos sociais que compõe a 
agricultura familiar que estas politicas públicas vêm sendo estabelecidas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A superação da miséria deve ser a principal meta das ações que visam promover o 

desenvolvimento. Um importante avanço que se teve a respeito das estratégias de 
desenvolvimento, foi à dissociação do tema ao crescimento econômico de uma nação. Hoje 
em dia, o que orienta o sucesso de uma política de desenvolvimento, é a garantia do bem-
estar, com respeito ao modo de vida. 

 A utilização do território, como elemento fundamental para se pensar a formulação de 
políticas públicas, permite que se conheçam as reais demandas de uma população pensando 
nas redes estabelecidas entre os diferentes grupos sociais e potencializando as trocas entre as 
esferas da sociedade civil, das relações de mercado, intervenções e mediações do Estado. A 
construção dos territórios configura assim, diante as relações sociais entre indivíduos, entre 
instituições/organizações. 

 Reconhecer a identidade de um grupo para se pensar o avanço da sociedade brasileira, 
nos mais variados campos – econômicos, sociais, políticos e culturais – é uma nova 
abordagem que tem se revelado a mais coerente no processo de formulação de políticas 
públicas, visto que o Brasil é um país de tamanho continental, reunindo diversos grupos 
culturais e etnias. 

 Os territórios étnicos, que também são construídos e possuem demandas específicas, 
que durante muito tempo receberam do Estado políticas assistencialistas. A reformulação do 
cenário político brasileiro que vem ocorrendo nos últimos anos, tem transformado essas ações 
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de cunho assistencialista para uma política voltada à geração de autonomia dos grupos 
indígenas e quilombolas. 

 É fundamental que o exercício intelectual e político caminhem na direção de criar 
oportunidades que tornem esses povos, historicamente escravizados, donos de suas histórias 
com a dignidade que os direitos humanos asseguram. O objetivo principal da abordagem de 
desenvolvimento territorial ou do etnodesenvolvimento é identificar as potencialidades e as 
demandas do grupo e assim fomentar as ações de desenvolvimento. Além disso, é necessário 
que se garanta que as ações afirmativas para os povos étnicos e tradicionais sem cumpridas de 
maneira eficiente. 

 O desenvolvimento territorial não exclui os princípios do etnodesenvolvimento. 
Entretanto, esse ainda possui um déficit na proposta de uma metodologia de análise e por isso 
deve ser aperfeiçoado. O etnodesenvolvimento, para nosso objeto de análise, por sua vez, 
encontra-se mais consolidado, visto que sua abordagem contempla as categorias de analise 
social dos conceitos de desenvolvimento, contudo, avança no respeito ao conhecimento 
tradicional e suas demandas específicas para uma agricultura que não é apenas um meio de 
vida, mas fundamental para a manutenção de um modo de vida secular sem ser arcaico. 

 É função do Estado assegurar uma série de benefícios, que reduza a vulnerabilidade 
socioeconômica dos povos étnicos. Seja com propostas de desenvolvimento territorial ou 
etnodesenvolvimento, mas que respeite e reconheça o modo de vida desses grupos como 
sendo legítimos e importantes para a fixação do homem no campo, para a reprodução cultural 
e social de povos que até bem pouco tempo foram excluídos de todos os processos de 
desenvolvimento que orientaram políticas públicas Brasileiras. 
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