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RESUMO: Este artigo inquire os conceitos sobre a ciência do Desenvolvimento Territorial e 

Regional, tendo como base à concepção do Programa Território da Cidadania (PTC), lançado em 

2008, pelo Governo Federal de Luiz Inácio Lula da Silva, visto que, gerou mudanças estruturais, em 

nove anos de programa, devido ao desdobramento territorial, dos 264 territórios rurais, foram 

selecionados 120 territórios do país, com características semelhantes como: baixo dinamismo 

econômico, IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal baixo, muitos adeptos ao 

Programa Bolsa Família (PBF), emprego e renda em altos indicadores, entre outros. No que tange 

ao método utilizado: como procedimento - bibliográfico-documental -, e com relação aos objetivos - 

exploratório-explicativo -, a fonte de dados é de órgãos oficiais do Governo Brasileiro, para 

verificar as ações efetivadas no (PTC) no Brasil. Por conseguinte, tendo como base as intervenções 

territorializadas, financiada a fundos perdidos, por meio de projetos, nas três áreas: a) infraestrutura, 

b) apoio a produção e, c) cidadania e direitos, porquanto, o artigo apresenta os dados e 

configurações geográficas, as ações dos investimentos aplicados nos 120 Territórios e, também a 

extinção do PTC como uma política pública de Governo, em que não se sustentou no Brasil, 

certamente, por não ser uma política de Estado.  
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1. PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA (PTC) NO BRASIL 

Dentre tantas políticas públicas e programas de governo lançados no Brasil e regressados ao 

desenvolvimento territorial e regional, destaca-se aqui, todavia, não sendo uma política pública de 

Estado, mas sim um programa de Governo, o – Programa Território da Cidadania (PTC) - lançado 

em 2008 pelo Governo Federal, de Luiz Inácio Lula da Silva, visto que, abordava na sua essência o 

desenvolvimento territorial sustentável e que teve seu fim após nove anos de atividades e discussões 

territoriais. Para Knorek, (2017, p. 163), este programa de governo, na sua formulação, tem como 

principal objetivo alavancar o desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de 

cidadania, em territórios com baixo dinamismo sociais existentes no Brasil. A partir de diagnósticos 
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constituídos por meio de dados estatísticos, esses territórios, que foram classificados, conforme o 

decreto presidencial determinaram quais condições para os mesmo serem incluídos no Programa. 

Entre eles estão: o baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), grande número 

de beneficiários da política pública do Programa Bolsa Família (PBF); assentamentos da reforma 

agrária; maior concentração de populações quilombolas e indígenas e territórios com maior número 

de municípios com baixo dinamismo econômico na geração de emprego e renda, pouco dinamismo 

industrial e tendo como principal atividade econômica a exploração agropecuária, principalmente, 

as atividades conexas à agricultura familiar. Para alguns territórios brasileiros, foi elaborado a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) que circunscreveram a origem do PTC. 

Segundo o Portal da Cidadania do Governo Federal (2017), os objetivos dos Territórios da 

Cidadania são: 

Tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas 

básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável. A participação social e a integração de ações entre Governo Federal, Estados 

e Municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia. (PORTAL DA 

CIDADANIA DO GOVERNO FEDERAL, 2017, s/p). 

Portanto, foram territórios formados por um conjunto de municípios com as mesmas características, 

por conseguinte, se destacam: o econômico, o ambiental, a identidade e coesão social, a cultural e a 

geográfica. Assim, no Brasil, esses territórios estavam sob a coordenação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrícola (MDA), donde em 2008, eram classificados 264 territórios rurais, posto 

que, dos quais, inicialmente, foram criados 60 territórios e, em 2009, foram avaliados e consentidos 

mais 60, totalizando na atualidade 120 territórios, como programa de governos chamados de 

Territórios da Cidadania. Esses territórios se configuram com 1851 municípios, 33,2% do total dos 

municípios brasileiros, donde vivem, nos Territórios da Cidadania 44,6 milhões de brasileiros (as), 

abrangendo 53,17% da superfície nacional. Neles encontra-se 42% da demanda social do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), constituído por agricultores (as) familiares, assentados (as) 

pela reforma agrária, trabalhadores (as) rurais que buscam acesso a terra, além de outros segmentos 

de populações tradicionais que habitam os espaços rurais. 

Na figura 1 corrobora KNOREK (2016, p.13, a) teve um modelo esquemático da estrutura 

organizacional do programa, que relacionou as áreas de forma a simplificar o entendimento das 

ações desenvolvimentistas. Observa-se que as ações são classificadas pelos temas, sendo os projetos 

avaliados conforme as características de cada uma. Quando o Governo Federal considerou os três 

eixos como convergentes em relação para as ações, de certo feitio, não esclarece a forma estrutural 

e a classificação de cada intervenção. 
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Figura 335 Estrutura Organizacional do Programa Território da Cidadania - Fonte: Portal da Cidadania (2016), adaptado. 

Essa estrutura constituída pelos três eixos e sete temas, auferem ações territorializadas entre anos de 

2007 a 2013, que receberam transferências voluntárias, do Governo Federal, vinculados aos 

orçamentos de 15 Ministérios do Governo Federal, cinco secretarias e a Casa Civil. A secretaria de 

Desenvolvimento Territorial, (SDT, 2016) vinha implantando estratégias de desenvolvimento rural 

com abordagem territorial visando, sobretudo, o desenvolvimento sustentável, com redução das 

desigualdades regionais, sociais e integração das dinâmicas territoriais voltadas ao processo de 

desenvolvimento nacional. No Quadro I, Knorek (2016, p.15) apresenta a totalidade dos territórios, 

número de municípios e área de abrangência que envolvem essa política pública de governo para o 

desenvolvimento territorial no Brasil, no Programa Território da Cidadania (PTC). 

Tabela 141 Territórios da Cidadania no Brasil classificados em 2009 - Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

TERRITÓRIOS 
NÚMERO DE 

TERRITÓRIOS 
NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS 

ÁREA DE 
ABRANGÊNICA 

CIDADANIA 120 1.851 4.527.747,80 

RURAIS + CIDADANIA 165 2.507 5.258.987,30 

NOVOS 74 1.061 1.296.015,30 

TOTAL 239 3.568 6.555.002,60 

Todavia, por meio dessa política de Governo, que atuou por nove anos, sobretudo, apoiando o 

desenvolvimento territorial, envolvendo 64,12% dos municípios no Brasil, 77% do território 

nacional, configurado por vários núcleos de discussões territoriais para, certamente, promover o 

desenvolvimento territorial em áreas empobrecidas no Brasil. 

2. AÇÕES GOVERNAMENTAIS NOS (PTC) NO BRASIL DE 2007 À 2014 

Muitas das ações governamentais foram desenvolvidas, nestes nove anos de atividades, na forma de 

investimentos no PTC. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2008, os 
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investimentos foram mais de R$ 9,3 bilhões de reais em 180 ações. Ações estas que se destacam 

como: Apoio a Atividades Produtivas, 77 ações com R$ 1,4 bilhões de reais; Cidadania e Direitos 

com 55 ações e R$ 6,4 bilhões de reais; Qualificação da Infraestrutura com 48 ações e R$ 1,5 

bilhões de reais. Com a ampliação para 120 territórios, desde 2008, o PTC beneficiou famílias de 

1.852 municípios (é o equivalente a 33% dos municípios brasileiros). 

Segundo a Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB, 2018), os 

investimentos em 2009 nos grupos de ações os valores investidos nos 120 territórios, forma um total 

de R$ 23,53 bilhões de reais, distribuídos em várias ações. Para os Direitos e Desenvolvimento 

Social com 15 ações um total de R$ 9, 17 bilhões de reais. Na Organização Sustentável da Produção 

com 71 ações um valor de R$ 5,70 bilhões de reais, na área da Saúde, Saneamento e Acesso à 

Água, com 28 ações foram investidos R$ 3,19 bilhões de reais, na área da Educação e Cultura com 

35 ações, foram investidos em projetos R$ 2,15 bilhões de reais. Na Infraestrutura com 12 ações 

foram investidos R$ 2,88 bilhões de reais. No Apoio à Gestão Territorial, com 9 ações foram 

investidos R$ 24,44 milhões de reais e, por fim nas Ações Fundiárias com 10 ações, forma 

investidos R$ 398.84 milhões de reais, totalizanodo assim, em 180 ações investimentos de R$ 23,52 

bilhões de reais em 2009. 

Os investimentos entre 2010 e 2014 (SEBRAE, 2014, p.15), no governo da presidenta Dilma 

Roussef, os recursos do Pronaf para a agricultura familiar passaram de R$ 2,4 bilhões para R$ 21 

bilhões de reais. No mesmo período, mais de 800 mil famílias tiveram acesso a terra, por meio da 

reforma agrária e do crédito fundiário. O programa Mais Alimentos financiou a modernização das 

pequenas propriedades, e outros, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Garantia Safra, 

proporcionaram mercado e segurança à produção familiar. Destaca-se que de 2012 a 2014, o 

SEBRAE atingiu cerca de 660 mil pequenos negócios, representados por empresas de pequeno 

porte, microempresas, microempreendedores individuais (MEI), produtores rurais, potenciais 

empresários e empreendedores, e realizou mais de 1,5 milhão de atendimentos, demonstrando a 

capacidade de estar presente nos 1.635 municípios dos 105 Territórios da Cidadania atendidos pela 

instituição (SEBRAE 2014, p.46).  

Dados extraídos do Núcleo de Inteligência Territorial – (NIT) demonstram que a variação média da 

população nas últimas duas décadas foi de 26,1% nos Territórios da Cidadania, enquanto que no 

Brasil foi de 29,5%. Isso, de certa forma, destaca a efetividade das políticas de controle da 

natalidade e melhoria da qualidade de vida das famílias de residentes nessas localidades. Outros 

dados impactantes estão relacionados ao Produto Interno Bruto (PIB), que entre os anos de 2008 e 

2011 teve variação de 40,2% nos Territórios da Cidadania e 36,5% no Brasil. O número de 
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empregos gerados nos Territórios da Cidadania de 2010 a 2012 também foi maior, sendo 9,1% nos 

territórios e 7,7% no país e, ainda, o percentual de municípios que planificaram a Lei Geral, no ano 

de 2014, também alcançou um índice superior, sendo de 36,1% contra 31,9%. Esses últimos três 

indicadores, certamente, contribuíram muito para a dinamização das economias locais e 

fortalecimento do tecido empresarial nos TC. O número de optantes pelo regime do Supersimples 

existente nos Territórios da Cidadania deu um grande salto nos últimos anos, saindo de 788.688, em 

março de 2011, para 1,48 milhão de empresas formais em agosto de 2014, sendo que 53% dessas 

são de microempreendedores individuais (SEBRAE, 2014, p. 40). Quando se observa os dados que 

formalizam os Microempreendedores Individuais (MEI) a atuação no Programa Territórios da 

Cidadania, é possível afirmar que houve um avanço das ações entre os mais pobres. Do total de 

MEI formalizados desde 2011, 23% estão inscritos no Cadastro Único e 10% são beneficiários do 

Programa Bolsa Família. Além disso, de 2012 a 2014, o SEBRAE já apoiou mais de 660 mil 

pequenos negócios e orientou em torno de 1,5 milhão de empreendedores em 105 dos 120 

Territórios da Cidadania. (SEBRAE, 2014, p.163). 

A partir das exposições dos dados e valores, observa-se que as ações para a infraestrutura nos TC, 

que foram disponibilizadas no território ressalta-se que existem instrumentos jurídicos e 

administrativos destinados ao planejamento e à execução concreta de políticas públicas com a 

finalidade de promover a redução das desigualdades territoriais e regionais capazes de mudar a vida 

social, econômica de um território estagnado. Sob o ponto de vista dos pressupostos biopolíticos, o 

governo coloca em funcionamento um conjunto de práticas utilizadas estrategicamente num 

território, os quais indicam, que se acontecerm com planejamento e modernização, é possível 

desenvolver territórios estagnados e subdesenvovidos como são os 120 Territórios da Cidadania 

Planalto no Brasil. 

3. O FENECER DA POLÍTICA TERRITORITORIAL NO BRASIL 

Apesar dos investimentos, em nove anos de PTC, por ser um programa de Governo, não de Estado, 

que marcou as discussões territoriais de desenvolvimento no Brasil, desde 2003, realizados nos 120 

Territórios da Cidadania no país, sobretudo, está em seu fencer, na fase de extinção, pelo atual 

governo brasileiro de Michel Temer. Assim sendo, esses territórios estavam sob a coordenação do 

Ministério do Desenvolvimento Agrícola (MDA), porquanto, pelo Decreto nº 8.865, de 29 de 

setembro de 2016, transfere a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário para a Casa Civil da Presidência da República e dispõe sobre a vinculação do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que determina o fim da política de governo 
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dos Territórios da Cidadania. Segundo (BEGHIN, 2018) essas políticas de governo, estão longe de 

ser perfeitas e precisam ser aprimoradas. Entretanto contribuíram para produzir resultados 

expressivos, valorizados inclusive internacionalmente. O fortalecimento do/a agricultor/a familiar 

como ator econômico responsável pelo fornecimento de grande parte da alimentação dos brasileiros 

foi fator crucial para a expressiva diminuição da fome e da desnutrição no Brasil. A crescente 

alocação de recursos para assegurar crédito subsidiado, seguro agrícola, assistência técnica e 

extensão rural e compras institucionais, entre outras, foi decisiva para a retirada do Brasil do Mapa 

da Fome das Nações Unidas. Essa experiência brasileira, inovadora e inédita, tem sido fonte de 

inspiração para regiões e países do mundo, merecendo atenção especial, ao que vem sendo feito no 

MERCOSUL, na UNASUL e em diversos países da África. Diante de um sucesso, que perpassa 

vários governos e, que é resultado de muitos anos de luta das organizações e movimentos sociais, e 

da consolidação de uma institucionalidade, destarde, vinha se mostrando eficiente, o que o governo 

Temer faz? Extingue o MDA. Simples, assim, passa suas funções, para um recém-criado Ministério 

de Desenvolvimento Social e Agrário, tratando o/a agricultor/a familiar, camponês e indígena não 

como elemento central de um desenvolvimento socio-ambientalmente sustentável, mas como 

público-alvo de uma política social que mais busca reproduzir a pobreza do que enfrentá-la. No dia 

25 de fevereiro de 2017, o Território da Cidadania completaria nove anos de existência. Criado em 

2008, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa foi uma 

estratégia de desenvolvimento regional sustentável e garantia de direitos sociais para regiões mais 

pobres do país. A base do programa era a integração das ações do Governo Federal e dos Governos 

Estaduais e Municipais, em planos desenvolvidos nos territórios, com o protagonismo da sociedade. 

Cada território tinha seu Colegiado Territorial composto pelas três esferas governamentais e pela 

sociedade, que se reunia em assembleias abertas à participação dos interessados e determinava um 

plano de desenvolvimento e uma agenda pactuada de ações para todo o ano. Somados todos os 

territórios, passaram pelos colegiados representantes de 11,6 mil entidades, além de muitas pessoas 

sem filiação ou associação com qualquer instituição. Como foi uma política de Governo e não de 

Estado, foi extinta pelo atual governo Temer. Levanta-se, sobretudo, uma questão problema de 

como um país continental como o Brasil, elimina uma política de discussões territoriais, sem 

apresentar uma nova proposta ou aperfeiçoar a que foi criado nestes nove anos e, que estava dando 

resultados desenvolvimentistas de forma sustentável? Pelo visto, vai levar muitos anos para 

reestabelecer uma discussão territorial como foi a do PTC no Brasil. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Certamente, quando uma política pública fica no âmbito de Governo e não de Estado, a qualquer 

momento, como incidiu no Brasil, produzida por crises políticas, se suspende, coloca-se em stand 

by, ou seja, como no mundo corporativo – ganha o mesmo sentido e significado -, ou seja, deixar ou 

estar em espera, de prontidão, referindo-se a algum projeto que esteja à espera de aval para ser 

desenvolvido, por um novo governo, ou nova empresa. Um projeto como o PTC, não pode esperar 

pelo governo atual ou por outro governo que venha a desenvolver novas políticas de 

desenvolvimento territorial. No Brasil essa prática é constante e causa o atraso no desenvolvimento 

territorial e em várias outras áreas. Isso é o sentido de decadência, da perda de tempo e 

investimentos, que levam a cada dia para o subdesenvolvimento. Logo, esses territórios rurais, 

destacados os 120 territórios da cidadania, que abrangem 3.568 municípios, (64,3% do total do país) 

e que reúne mais de 76,6 milhões dos habitantes, numa área de 77% do território nacional, e que 

preconizaram discussões territoriais de forma intensa, voltadas em promover o desenvolvimento do 

país de forma contínua e sustentável: não poderia estar em stand by. Por fim, concluiu-se em 

apreciação que ao colocar em questão esse sentimento generalizado de que a política territorial não 

logra êxito, quando for política pública de Governo, típico de uma fase de inflexão, que exige um 

balanço minucioso dos seus pontos frágeis para tornar-se política de Estado. Sem dúvidas, 

identificar e diagnosticar situações de pobreza, no território e utilizar instrumentos de gestão, para 

melhorar com o uso de instrumentos da política pública como: a Matriz de Ações e os Planos de 

Execução, construídos e organizados nas discussões territoriais, podem com certeza contribuir para 

melhores resultados de desenvolvimento territorial. Entrementes, é na consolidação das políticas 

públicas, voltados ao combate à pobreza, com políticas de Estado, o desenvolvimento territorial 

pode se consolidar de forma sustentável. 
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