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RESUMO 

 

Os últimos anos vêm assistindo a um reaquecimento dos debates sobre o desenvolvimento de 

longo prazo e os rumos do capitalismo no século XXI. A ênfase crescente na redução de 

desigualdades e no equacionamento da questão ambiental como principais desafios a serem 

enfrentados no mundo contemporâneo e a busca por novos padrões de relacionamento entre 

economia, sociedade e natureza exigem, cada vez mais, aparatos teórico-conceituais que 

desafiam a especialização disciplinar característica do campo científico desde finais do século 

XIX, e trazem novas oportunidades e desafios ao planejamento territorial. Por um lado, 

mudanças recentes na economia, no Estado e na agenda de desenvolvimento demandam novos 

olhares e conteúdos a esse campo de estudos, que sejam capazes de auxiliar no entendimento 

da complexa trama territorial que sustenta o mundo contemporâneo e na proposição de novas 

estratégias e políticas com ela condizentes. Por outro, a ausência de respostas às questões hoje 

colocadas, característica comum em contextos de crise e mudança de paradigmas, consiste em 

uma importante e necessária oportunidade de revisão e reconstrução das bases teóricas e 

conceituais que envolvem o planejamento territorial no cenário atual. O presente trabalho busca 

contribuir com esse reexame e com a construção de quadros analíticos condizentes com os 

desafios contemporâneos, a partir de uma revisão crítica da evolução recente das teorias sobre 

território e desenvolvimento e da busca pela identificação de algumas bases para uma nova 

geração de artefatos científicos com eles coerentes. Partindo das injunções entre as teorias e sua 

normatização em recomendações de políticas no decorrer do tempo até os dias de hoje, tanto 

em âmbito internacional quanto no Brasil, o trabalho ilumina as insuficiências das reflexões e 

abordagens que atualmente conformam o campo do planejamento territorial e a necessidade de 

construção de aparatos analíticos que, aproximando especialidades disciplinares 

tradicionalmente apartadas – dedicadas ao rural, ao ambiental, ao urbano ou ao regional – e 

articulando as diferentes dimensões por elas priorizadas – economia, política, sociedade e meio-

ambiente – sejam capazes de fornecer as bases a novos olhares acerca da dimensão territorial 

do desenvolvimento contemporâneo. 

Palavras-chave: território, desenvolvimento, planejamento territorial, teoria, 

interdependências 

 

 



ABSTRACT 

 

The debates about the long term development and orientation of XXI century capitalism have 

been warming up over the last years. Growing emphasis on reducing inequality and solving the 

environmental question as the main challenges to be faced in the contemporary world, and the 

search for new patterns of interaction among economy, society and nature increasingly demand 

theoretical-conceptual instruments which defy the academic specialization that became 

academic standard since the end of the XIXth century, and bring new opportunities and 

challenges to the field of territorial planning. On the one hand, recent changes in economy, in 

the State and in the agenda of development demand new approaches and contents to this field 

of studies, ones that are able to help understanding the complex territorial network that supports 

the contemporary world and proposing new strategies and policies that respond to it. On the 

other hand, the absence of answers to today’s questions, something common in contexts of 

crisis and paradigms change, amount to an important and needed opportunity to review and 

reconstruct theoretical and conceptual bases for the territorial planning in the present scenario. 

Our work seeks to contribute to such reexamining and to the construction of analytic 

frameworks that respond to contemporary challenges, departing from a critical review of the 

recent evolution of theories about territory and development, and the search for the 

identification of some bases for a new generation of scientific artifacts that befit them. Working 

from the articulations between theories and their transformation into policies guidelines along 

the time until today, in the international arena as well as in Brazil, our work throws light onto 

the insufficiencies of reflections and approaches that nowadays make up the field of territorial 

planning, and the need of elaborating an analytic apparatus that, bringing closer traditionally 

separated specialized disciplines – dedicated to rural, environmental, urban or regional 

questions – and articulating the different dimensions they prioritize – economy, politics, society 

and environment – are able to provide us with the basis needed to new views of the territorial 

dimension of contemporary development. 

Keywords: territory, development, territorial planning, theory, interdependences 
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INTRODUÇÃO 

Dois eventos recentes ilustram o tom de parte importante dos debates contemporâneos sobre o 

planejamento territorial na América Latina e no Brasil. O primeiro deles foi o III Congresso 

Internacional Gestão Territorial para o Desenvolvimento Rural, que ocorreu em Brasília em 

novembro de 20161. Nele estiveram presentes representantes de diversos países cujas falas se 

concentraram, em sua maioria, na reflexão acerca dos motivos que responderiam pelos tímidos 

resultados das várias iniciativas territoriais implementadas na região nos últimos quinze anos, 

a despeito do rico conjunto de casos empíricos analisados e das tentativas de interlocução entre 

debates acadêmicos e gestão pública colocadas em prática no mesmo período. O outro foi o 

XVII Encontro da Anpur, ocorrido em São Paulo em maio de 2017, em que reflexões de 

reconhecidos pensadores do campo dos estudos territoriais no Brasil – como Clélio Campolina 

Diniz, Ermínia Maricato, Carlos Vainer, Rainer Randolph, Wilson Cano e Carlos Brandão, 

entre outros – apontavam uma grande decepção com os resultados alcançados pelas políticas 

territoriais recentemente implementadas, e com o Estado e as instituições públicas brasileiras, 

sobretudo diante dos acontecimentos recentes do país2. Apesar de reconhecer importantes 

avanços conceituais nos debates sobre a questão territorial nos últimos anos, essas visões 

partilham o reconhecimento de que faltaria uma sistematização robusta do vasto conhecimento 

sobre as dinâmicas territoriais produzido nesse período e, principalmente, uma maior 

articulação de forças sociais capazes de assegurar o lugar de pautas importantes como essa nas 

agendas prioritárias de governo, garantindo sua continuidade e sua maior aderência às 

demandas sociais. 

No caso brasileiro, a necessidade de revisão e de balanço crítico das iniciativas implementadas 

se dá justamente após o momento de retomada dos debates territoriais ao longo da primeira 

década dos anos 2000, favorecido pelo modelo de desenvolvimento adotado nos governos Lula 

e Dilma, que representou uma janela de oportunidade para o retorno das políticas territoriais 

para a agenda pública do país. Iniciativas como a criação do Ministério das Cidades, a recriação 

das superintendências de desenvolvimento regional, a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional e o Programa Territórios da Cidadania foram implementadas nesse momento, a partir 

da interlocução com organismos internacionais e com experiências inovadoras de políticas de 

                                                            
1O Congresso foi organizado por iniciativa da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento 
Territorial (RETE), da Rede de Gestão Territorial do Desenvolvimento Rural (Rede GTD/México), e da Rede de 
Gestão Territorial para o Desenvolvimento (Rede GTD-Paz da Colômbia). As falas da mesa de abertura 
encontram-se disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=D3xo-tVZMgU   
2O recente e controverso processo de impeachment de Dilma Rousseff, a crescente instabilidade política derivada 
de constantes denúncias de corrupção, e importantes retrocessos dos avanços sociais alcançados nos últimos anos. 
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enfoque territorial, como as da União Europeia. Parecia, portanto, que após um período de 

declínio dos debates sobre as políticas regionais nos anos 80 e 90, o enfoque territorial do 

desenvolvimento havia sido definitivamente retomado e incorporado às preocupações centrais 

das políticas públicas. Porém, contrariando as expectativas, é recorrente na literatura a ideia de 

que as iniciativas esbarraram constantemente em dificuldades de implementação - que 

envolvem questões institucionais e de coordenação de políticas, diferentes capacidades estatais 

dos entes federativos, e entraves à participação social e à construção de planos e projetos 

pactuados de desenvolvimento - que limitaram seu alcance3. 

O presente trabalho parte da ideia de que os desafios hoje colocados ao campo do planejamento 

territorial dizem respeito não somente a questões de implementação de políticas, mas à própria 

narrativa acerca da dimensão territorial do desenvolvimento, que precisaria ser melhor 

equacionada no contexto contemporâneo. Mudanças na economia, no Estado e na agenda de 

desenvolvimento nas últimas décadas vêm trazendo novas questões, oportunidades e desafios 

ao planejamento territorial. Por um lado, análises como a de Amartya Sen, do final dos anos 

90, ou a de Thomas Piketty, de 2014, apontam, respectivamente, para a importância intrínseca 

das desigualdades nos processos de desenvolvimento e para a tendência ao seu aprofundamento 

no capitalismo contemporâneo. Por outro, temas como as mudanças climáticas, a segurança 

alimentar e a produção de energia vêm ganhando cada vez mais espaço diante das previsões de 

crescimento da população mundial nas próximas décadas, fortalecendo debates acerca dos 

estilos de desenvolvimento mais compatíveis com o enfrentamento dos padrões excludentes e 

ambientalmente predatórios e capazes de, a um só tempo, equacionar novas formas de acesso e 

uso da natureza com dinamismo econômico e distribuição de riquezas4, o que ganha ainda maior 

importância em países como o Brasil, que detêm os maiores estoques atuais de biodiversidade 

e se caracterizam, ainda hoje, por profundas desigualdades sociais e grandes concentrações de 

pobreza.  

A consolidação da temática das desigualdades e da questão ambiental como eixos 

estruturadores dos debates sobre o desenvolvimento contemporâneo reposiciona os territórios 

como dimensão fundamental na agenda do século XXI. Em primeiro lugar porque as 

                                                            
3Como exemplo, podem ser citadas as publicações recentes do IPEA (2014, 2017), voltadas à análise e balanço 
das iniciativas de políticas territoriais implementadas ao longo da primeira década dos anos 2000, e organizadas 
por autores como Guilherme Resende, Aristides Monteiro Neto, César Nunes de Castro e Carlos Antonio Brandão. 
4Como ressaltam, por exemplo, as publicações recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), as metas contidas na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), projeções recentes 
de crescimento demográfico mundial para os próximos anos, e os debates sobre desindustrialização, especialização 
regressiva e reprimarização da pauta de exportações da América Latina, como os presentes em Rodrik (2015). 
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desigualdades espaciais são aspecto central das desigualdades mais amplas, e a heterogeneidade 

estrutural característica da configuração territorial de países como o Brasil consiste em 

importante dilema histórico a ser superado, o que, por si só, já justifica olhares mais apurados 

sobre o tema. Em segundo lugar, porque o enfrentamento das questões atualmente colocadas 

ao desenvolvimento exige a construção de soluções que articulem bases de recursos, dinâmicas 

econômicas e formas de distribuição de poder e dos custos e benefícios do desenvolvimento de 

maneira mais consistente e coerente com o novo contexto, o que implica, necessariamente, em 

um maior diálogo com as especificidades territoriais. Contrariando leituras que previam uma 

maior homogeneidade dos territórios com o avanço da globalização, diferentes manifestações 

espaciais do capitalismo contemporâneo e a crescente diversificação das dinâmicas territoriais 

de desenvolvimento representam hoje, importantes trunfos e novas possibilidades de construção 

de sinergias e complementaridades entre questões ambientais, rurais e urbanas, que precisam 

ser melhor conhecidas. O equacionamento dos desafios impostos à agenda contemporânea 

exige, portanto, a construção de visões e narrativas nas quais a dimensão territorial ocupe lugar 

central, tanto porque é nela que se pode compreender as articulações entre economia, sociedade 

e natureza, quanto porque nessas articulações se encontra importante chave para o entendimento 

dos mecanismos que respondem pela permanência de desigualdades e pelas possibilidades de 

sua superação nos marcos de um novo modelo. 

A tese que aqui se apresenta resulta de um esforço de reflexão que buscou entender os caminhos 

teóricos que vêm sendo trilhados pelo campo do planejamento territorial e seu efetivo alcance 

explicativo diante das novas questões trazidas pelos debates recentes sobre o desenvolvimento. 

Partindo de um questionamento acerca de quais seriam as instâncias analíticas a serem 

mobilizadas em direção a um tratamento substantivo da dimensão territorial no contexto 

contemporâneo, a hipótese central que guiou a reflexão aqui proposta consiste na afirmação de 

que as transformações das bases materiais e cognitivas do desenvolvimento nas últimas décadas 

do século XX tornaram insuficientes os paradigmas tradicionais do planejamento territorial e 

não se conformaram, ainda, novos quadros teórico-conceituais condizentes com a agenda de 

desenvolvimento hoje emergente, ainda que tenha havido importantes avanços em termos 

conceituais e inovações na concepção de políticas nos últimos anos. E essa afirmação se 

sustenta em duas afirmações intermediárias. A primeira delas é a de que as novas demandas 

impostas ao planejamento territorial implicam, como dito, em um reposicionamento do 

território como dimensão fundamental dos processos de desenvolvimento, o que implica tomá-

lo como categoria síntese, que favorece a mediação entre vários domínios da realidade – 
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economia, sociedade, natureza - e entre as diferentes especialidades teóricas dedicadas a cada 

um deles, tradicionalmente apartadas pela tradição disciplinar. Implicam, portanto, a construção 

de olhares que permitam avançar no entendimento das interdependências entre as variadas 

dimensões do desenvolvimento, em um aparato teórico robusto capaz de superar dicotomias – 

entre sistemas sociais e naturais, local e extra local, rural e urbano, Estado e mercado, economia 

e política, estrutura e agência e outras que, tradicionalmente, marcam os debates territoriais –, 

colocando diferentes tradições teóricas em diálogo. Porém - e essa é a segunda afirmação -, a 

parte mais expressiva das teorias e reflexões recentes no campo do planejamento territorial não 

têm ido na direção de explicitar essas interdependências, mas tendem, ao contrário, a 

reacentuar, prioritariamente, algumas dessas dimensões. Como mostrado nas páginas a seguir, 

o reduzido diálogo entre leituras que priorizam a dimensão econômica e a dimensão social e 

política dos processos territoriais; o crescente enfoque em áreas centrais e metropolitanas - e a 

correspondente ausência de lugar explicativo para áreas periféricas e para as dinâmicas em 

marcha fora das áreas inseridas nos grandes circuitos econômicos mundiais -; a ênfase nas 

macrotendências do capitalismo contemporâneo em detrimento de um maior entendimento dos 

processos de diferenciação territorial; e o tratamento do Estado, do mercado e da sociedade de 

forma apartada são características que, atualmente, marcam o campo do planejamento territorial 

e apontam o caráter fragmentado dos olhares teóricos que, ainda hoje, se voltam a determinados 

aspectos quando o foco deveria estar, justamente, em um olhar integrado a partir das 

interdependências entre eles5. 

A investigação aqui proposta se baseia em um movimento analítico que se apoia nas injunções 

entre as diferentes teorias e sua normatização em recomendações e desenhos de políticas ao 

longo do tempo para entender os caminhos seguidos pelos debates sobre a dimensão territorial 

do desenvolvimento diante das transformações observadas nas bases materiais do capitalismo 

desde as últimas décadas do século passado. É a partir dessas injunções – entre teorias, práticas 

e mudanças nas bases materiais do desenvolvimento - que se pode compreender a perda de 

                                                            
5A percepção da insuficiência das narrativas hoje proeminentes no campo do planejamento territorial que anima o 
trabalho aqui proposto deriva não somente das leituras realizadas e de um confronto entre as diferentes teorias, 
mas de uma constante sensação de descolamento entre os quadros explicativos disponíveis e as questões empíricas 
que permeiam, há tempos, minha trajetória profissional - em atividades de assistência técnica e extensão rural no 
território do Vale do Ribeira/SP – e acadêmica – desde finais da graduação dedicada às relações entre participação, 
território e desenvolvimento. Mais recentemente, o vínculo com o projeto de pesquisa coletiva denominado 
“Mudança de longo prazo e metamorfoses da dominação nas regiões rurais ou interioranas do Brasil” 
(UFABC/CEBRAP/CNPq) - que sob coordenação do Profº Drº Arilson Favareto reúne esforços, desde 2013, para 
a construção de um quadro analítico sobre as dinâmicas territoriais em processo nas áreas não metropolitanas do 
país - forneceu importantes aportes empíricos para a reflexão aqui apresentada e vem possibilitando a investigação 
de uma grande diversidade de dinâmicas nos diferentes territórios do país, em grande medida desconhecidas nos 
debates atuais. 
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poder explicativo das análises tradicionais e os limites dos olhares teóricos e das questões 

centrais que, hoje, dão forma ao campo do planejamento territorial. Esse movimento é tributário 

e se justifica pelas reflexões da sociologia da ciência, e mais especificamente da sociologia da 

ciência de Pierre Bourdieu (2000, 2004). Nessa visão, as crises e transições de paradigmas que 

marcam a evolução do conhecimento científico derivam não somente de processos cumulativos 

e contínuos internos à ciência – como apontam as reflexões epistemológicas de autores 

renomados da filosofia da ciência como Karl Popper (1959, 1978) – nem derivam de rupturas 

e novas soluções impostas apenas por demandas sociais externas ao campo científico – como 

nas leituras sobre as revoluções científicas de Thomas Kuhn (1970) -, mas devem ser entendidas 

a partir das interdependências entre o campo científico e outros domínios da vida social – 

sobretudo os campos da economia e da política no mundo contemporâneo -, que informam as 

realidades e dinâmicas sociais que são, por sua vez, objeto da ciência. Daí a importância de um 

tratamento e de uma abordagem das ideias e das práticas, informada por mudanças na base 

material dos processos territoriais, como caminho para o entendimento da evolução das formas 

de compreensão da dimensão territorial e dos limites das visões atuais diante das novas 

demandas colocadas a esse campo de estudos.  

O objetivo central do presente trabalho consiste, portanto, em fornecer uma contribuição teórica 

ao aprimoramento das leituras e dos quadros cognitivos acerca da dimensão territorial do 

desenvolvimento contemporâneo, identificando algumas instâncias e elementos a serem 

mobilizados para a construção de artefatos científicos coerentes com os desafios atuais. Além 

desse objetivo geral, cinco objetivos específicos se apresentam em cada um dos capítulos que 

estruturam a tese. O primeiro capítulo busca iluminar a importância de um aprofundamento do 

diálogo entre o planejamento e os debates recentes sobre o desenvolvimento. Nesse sentido, 

apresenta uma reflexão sobre a trajetória das ideias de desenvolvimento a partir de um reexame 

das teorias disponíveis ao longo do século XX e dos novos termos trazidos pela evolução dos 

debates nas primeiras décadas do XXI. Apontando as articulações entre mudanças nas bases 

material e cognitiva do desenvolvimento ao longo do tempo, mostra a recente migração do foco 

exclusivo na dimensão econômica – característico das visões dominantes até os anos 70 e sua 

ênfase no crescimento econômico como sinônimo e objetivo final do desenvolvimento -, para 

uma concepção multidimensional que passa a considerar os processos político-sociais de 

mudança. Em seguida, aponta a consolidação das desigualdades e da questão ambiental como 

eixos centrais dos debates contemporâneos e a emergência da dimensão territorial como 

categoria síntese fundamental, tanto para o entendimento dos processos de desenvolvimento 
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quanto para a proposição de políticas. Para tanto, apresenta as reflexões de autores como 

Amartya Sen, Douglass North e Acemoglu e Robinson – cujas análises recentes se baseiam nas 

interdependências entre economia, política e desenvolvimento – e autores como Pierre 

Bourdieu e Norbert Elias, consagrados no campo da sociologia com reflexões que permitem 

avançar em direção à superação de dicotomias clássicas das ciências sociais, como sociedade e 

indivíduo, estrutura e agência humana, apontando as interdependências e a unidade entre elas. 

Apresenta também a evolução dos debates sobre a dimensão ambiental do desenvolvimento, 

que vêm passando da lógica tradicional da escassez, para visões que apostam na construção de 

novas formas de metabolismo entre sociedade e natureza, como apontam os debates de Robert 

Constanza sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e as reflexões de autores 

brasileiros como Ricardo Abramovay e José Eli da Veiga. Em conjunto, esses autores fornecem 

importantes insights acerca das formas de articulação das diferentes dimensões envolvidas nos 

processos de desenvolvimento e da explicação sobre evolução e mudanças das sociedades 

humanas em longo prazo, articulando teorias da economia, da política e do comportamento 

humano e iluminando instâncias fundamentais a serem equacionadas em um novo quadro 

teórico para o campo do planejamento territorial. 

No segundo capítulo, busca-se uma revisão da evolução do campo dos estudos territoriais ao 

longo do tempo, apontando seu distanciamento atual dos debates recentes sobre o 

desenvolvimento apresentados no primeiro capítulo. A partir de uma análise de vertentes da 

economia regional e urbana – desde as teorias clássicas da localização, passando pelas reflexões 

cepalinas do pós-guerra e pelas diferentes abordagens teóricas que se seguem à crise do 

fordismo – e da economia política – que agrega visões da geografia e da sociologia desde as 

teorias sobre a produção social do espaço na década de 70, até visões mais recentes sobre as 

escalas territoriais, os processos de financeirização e formas de insurgências e de contra-

planejamento – o capítulo mostra a ausência de uma perspectiva teórica integrada que enfatize 

as interdependências entre os múltiplos domínios da realidade social, uma vez que os diferentes 

olhares teóricos aprofundam, em sua grande maioria, a distância entre eles. Parte das reflexões 

se volta aos mecanismos econômicos que respondem pelos processos espaciais contemporâneos 

e deixam em segundo plano conflitos e disputas de poder que, juntamente com a economia, 

moldam as diferentes dinâmicas espaciais observadas. Outra parte das análises enfatiza a 

política e as relações desiguais de poder por trás das dinâmicas de produção do espaço urbano 

e regional, mas percebe-se, ainda hoje, o pequeno diálogo estabelecido entre elas. Além disso, 

o capítulo problematiza o processo de aprofundamento do viés urbano e metropolitano da 
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literatura ao longo do tempo, algo que, ainda que de inquestionável importância quando se 

pensa no papel central assumido pelas cidades e tecidos urbanos na expansão do capitalismo 

em suas fases industrial e financeira mais recente, representa uma importante lacuna derivada 

da ausência de aparatos teórico-conceituais para o entendimento de dinâmicas em processo fora 

dessas áreas. 

O terceiro capítulo apresenta a tradução dos debates teóricos em recomendações de políticas no 

âmbito internacional e busca mostrar que, em grande medida, a normatização desses debates se 

dá por caminhos ainda mais distantes do que propõem as concepções contemporâneas sobre o 

desenvolvimento. Esvaziando conflitos e a dimensão político-institucional dos diferentes 

territórios, além do sobrepeso dado à dimensão econômica e ao PIB e à renda como indicadores 

de desenvolvimento, grande parte das recomendações internacionais olha para processos 

espaciais sem agentes e desloca a questão social para políticas compensatórias e de redução de 

pobreza, algo que apresenta importantes limites quando se trata de fortalecer processos de 

efetiva mudança estrutural. A partir da análise de um conjunto de documentos internacionais – 

com destaque para relatórios do Banco Mundial e da OCDE que datam do final da primeira 

década dos anos 2000, apresenta-se o debate contemporâneo entre defensores de políticas 

espacialmente cegas – fortemente influenciados por vertentes teóricas como a Nova Geografia 

Econômica, de Paul Krugman, que deslocam a preocupação com as desigualdades espaciais 

para desigualdades interpessoais e defendem a não intervenção em processos inevitáveis de 

concentração espacial da economia – e os defensores de políticas de viés territorializado – que, 

informadas por variadas vertentes teóricas relacionadas ao desenvolvimento endógeno desde 

os anos 80, destacam a importância da valorização econômica de ativos e da diversidade 

territorial como único caminho capaz de levar a processos de crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e ambientalmente seguro. Em seguida, discute os resultados de um 

levantamento recente sobre os principais enfoques e recomendações de política regional 

presentes na literatura dos últimos dez anos, que apontam para uma crescente alteração dos 

objetivos das políticas regionais nesse período, que vão de racionalidades mais voltadas à 

redução de assimetrias espaciais, para racionalidades que buscam maior competitividade e 

inserção global de regiões centrais e dinâmicas. Por fim, analisa a experiência europeia, 

exemplo de tentativa de mesclagem dos dois enfoques na operacionalização de políticas de 

coesão territorial, com influência central nos debates e na elaboração de estratégias territoriais 

na América Latina e, particularmente, no Brasil. 
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Os capítulos 4 e 5 se dedicam ao campo do planejamento territorial no Brasil, e percorrem o 

mesmo caminho analítico dos capítulos anteriores, voltados aos debates internacionais. O 

capítulo 4 apresenta as políticas e estratégias de planejamento territorial ao longo do tempo e 

dos diferentes ciclos de relacionamento entre Estado e sociedade que se sucederam no país 

desde os anos 30, concentrando-se nas propostas e políticas mais recentemente elaboradas – a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), do Ministério da Integração 

Nacional, o Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (EDTP), realizado em parceria 

entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pesquisadores do 

CEDEPLAR/UFMG, e o Programa Territórios da Cidadania (PTC), que buscou agregar grande 

número de ministérios sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Dessa 

análise se apontam dois desafios ao campo das políticas e do planejamento territorial no Brasil. 

Um deles se relaciona aos processos de tradução dos debates e experiências internacionais em 

políticas e ao fato de que sua formulação e implementação dizem mais respeito a disputas 

travadas em torno da oficialização de interesses do que a questões de engenharia ou de desenho 

institucional. O outro é a necessidade de uma revisão das bases teórico-conceituais sobre as 

quais se vem pensando o planejamento territorial brasileiro nas últimas décadas, argumento 

central desenvolvido no capítulo 5. A partir de entrevistas com importantes pensadores da 

questão territorial no Brasil e de uma análise da evolução das teorias e dos debates no campo 

brasileiro dos estudos territoriais – desde as reflexões de Celso Furtado, e das teorias da 

dependência, até as análises mais recentes sobre a problemática urbana, os debates escalares 

que se opõem à proeminência do planejamento estratégico e do chamado pensamento único, e 

reflexões que apontam insurgências como caminho de enfrentamento ao crescente domínio do 

capital financeiro sobre as cidades, - esse capítulo final discute o atual estado do campo do 

planejamento territorial e seus limites frente às questões empírico-normativas que emergem no 

contexto contemporâneo. 
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1. TRAJETÓRIA DAS IDEIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO E O LUGAR DA                   
DIMENSÃO TERRITORIAL NA AGENDA CONTEMPORÂNEA  

As últimas décadas do século XX foram palco de uma importante mudança nas concepções 

sobre o desenvolvimento. Até os anos 70, a intensa dinâmica de expansão das condições 

materiais experimentada pelo capitalismo mundial impedia uma dissociação clara entre 

desenvolvimento e crescimento econômico. Desde então, a crise do modelo fordista vigente no 

pós-guerra representou o início de um deslocamento dos quadros empíricos e cognitivos 

envolvidos no conceito. Ocorriam importantes alterações nas formas de organização da 

produção e do trabalho que, com repercussões nas condições de vida e bem-estar, fortaleceram 

a crítica social à ideia de progresso, algo cujo marco mais significativo talvez tenham sido os 

movimentos de maio de 1968, na França (FAVARETO, 2007).  Ao mesmo tempo, o famoso 

relatório do Clube de Roma de 1972 - Os limites do crescimento - chamava atenção, pela 

primeira vez, para a finitude dos recursos naturais e para um possível colapso da Humanidade 

diante da proeminência de formas intensivas de exploração econômica do meio-ambiente, 

apontando a importância de se repensar as bases de reprodução das sociedades diante das 

restrições impostas pela natureza. Ao longo desse processo, o desenvolvimento deixava de ser 

sinônimo de crescimento econômico e sua definição passava a ser disputada por diferentes 

forças sociais e campos disciplinares. Por um lado, ganhavam destaque leituras que 

desacreditavam o conceito, entendido como mito a serviço das sociedades dominantes. Por 

outro, buscava-se novos aparatos teóricos para o entendimento dos diferentes processos sociais 

a ele relacionados, a partir de tentativas de redefinição científica que procuravam avançar em 

relação à ênfase tradicional na sua dimensão econômica, questionando o sentido linear atribuído 

à evolução das diferentes sociedades e enfatizando, de maneira crescente, as articulações entre 

as múltiplas dimensões – econômica, social e ambiental - na base das diferentes trajetórias 

observadas em países e regiões (VEIGA, 2006; FAVARETO, 2007). 

Conceitos como os de desenvolvimento humano e sustentável – amplamente difundidos ao 

longo dos anos 90, mostraram-se insuficientes para dar conta da complexidade desses processos 

e, desde a virada para o século XXI, dois temas vêm ganhando maior atenção nos debates sobre 

desenvolvimento: desigualdade e meio-ambiente. O enfrentamento dos desafios 

contemporâneos, a um só tempo empíricos e teóricos, demanda uma reaproximação de 

diferentes abordagens disciplinares – como a economia, a geografia e a teoria social – e a 

superação da tendência à crescente especialização que caracteriza a evolução do campo 

científico desde o século XIX (VEIGA, 2006; FAVARETO, 2007; ABRAMOVAY, 2012). É 

nestes marcos que o conceito de território surge como uma categoria que favorece certa 
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mediação entre diferentes domínios da realidade e, também, de diferentes especialidades 

teóricas dedicadas a cada uma destas dimensões antes apartadas pela especialização disciplinar. 

Ele permite abordar um aspecto fundamental da desigualdade: a desigualdade espacial. E 

permite, também, abordar o tema das interdependências entre sociedade e natureza, pois 

envolve a compreensão sobre como determinadas formações dominam a base de recursos de 

que dispõem para satisfazer suas necessidades e empreender modalidades econômicas e de 

organização política do espaço. No que diz respeito à desigualdade territorial, ela é 

especialmente importante para um amplo conjunto de países, sobretudo os do chamado Sul 

global, a despeito dos importantes avanços em redução da pobreza observados em alguns deles 

nos últimos anos. No que diz respeito à questão ambiental, a construção de novas formas de 

relacionamento com a natureza, para além do chamado crescimento verde, implica em discutir 

a diversidade dos modos de vida das sociedades contemporâneas, a base material dos processos 

de crescimento econômico e os conflitos ambientais e distributivos em torno do uso dos 

recursos naturais. Aqui, duas dimensões se mostram totalmente interdependentes: os aspectos 

distributivos dos estilos de relacionamento entre sociedade e natureza e, por extensão, dos 

processos de crescimento econômico, se sustentam em formas de dominação que têm suporte 

nas diferentes configurações territoriais e nas formas como cada uma delas regula o acesso dos 

diferentes grupos sociais aos recursos necessários à sua reprodução, ampliando ou restringindo 

seu leque de oportunidades. O equacionamento dos desafios impostos ao desenvolvimento 

contemporâneo passa, dessa forma, não apenas pelo reconhecimento das diferentes 

manifestações espaciais das tendências gerais do capitalismo – visão hoje consolidada no 

campo dos estudos territoriais -, mas por um tratamento substantivo dos territórios, onde se 

materializam e se reproduzem, de diversas maneiras, as dinâmicas sociais sobre as quais se 

pretende intervir.  

O objetivo deste capítulo consiste, justamente, em retomar a trajetória da ideia de 

desenvolvimento para destacar de que forma a dimensão territorial pode e precisa ser tratada 

como um aspecto substantivo do desenvolvimento no contexto contemporâneo. Nesse sentido, 

inicia com uma apresentação da evolução das ideias sobre o desenvolvimento desde a segunda 

metade do século XX, buscando demonstrar como, ao longo das últimas décadas, as já 

mencionadas mudanças na base material dos processos sociais e as mudanças cognitivas a elas 

correlatas levam à emergência de leituras que trazem a dimensão territorial do desenvolvimento 

para o primeiro plano dos debates. Inicialmente, é apresentado o período marcado pela fusão 

entre as ideias de desenvolvimento e crescimento econômico que, concretizada em vertentes 
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teóricas como a economia do desenvolvimento, forneceu o argumento e a justificativa científica 

para as políticas desenvolvimentistas implementadas no pós-guerra. Em seguida, apresenta 

leituras que enfatizam o caráter multidimensional dos processos de desenvolvimento, tomando 

como base um de seus principais expoentes, o economista indiano Amartya Sen. A terceira 

parte apresenta os debates contemporâneos sobre o desenvolvimento que têm, nas 

desigualdades e no meio-ambiente, domínios críticos fundamentais. Para isso se utiliza um 

conjunto de reflexões recentes no campo da economia institucional – como as de Douglass 

North (2009), Daron Acemoglu e James Robinson (2012) –, da teoria social - com autores como 

Pierre Bourdieu (2007) e Norbert Elias (2011) –, e das novas perspectivas dos debates 

ambientais discutidas por autores como os brasileiros José Eli da Veiga (2005) e Ricardo 

Abramovay (2012). Em diálogo, este conjunto de teorias apontam a centralidade das 

articulações entre economia, política, sociedade e meio-ambiente nas formas assumidas pela 

evolução das diferentes sociedades ao longo do tempo, e auxiliam na identificação de caminhos 

à construção de novas formas de relacionamento com a natureza, capazes de, a um só tempo, 

combater desigualdades e garantir a preservação dos ecossistemas. Por último, mas não menos 

importante, se aponta a emergência da dimensão territorial nesse debate e se discute as novas 

demandas impostas ao campo do planejamento territorial a partir destes movimentos 

verificados na agenda contemporânea do desenvolvimento6.  

1.1. Desenvolvimento como crescimento econômico 

Desde o nascimento das interpretações racionais do mundo, entre os gregos, a ideia de 

desenvolvimento traduz a percepção de certo princípio de movimento direcional da realidade. 

No período medieval, a ideia de movimento em direção a algo superior tinha respaldo na 

teologia cristã presente em reflexões de filósofos como Santo Agostinho. Na chamada Idade 

Moderna, o Iluminismo solapava os quadros de referência do mundo medieval, provocando 

importante deslizamento das explicações sobre a evolução do real - não mais baseadas em 

causas extramundanas, mas na observação empírica e racional dos fenômenos – ao mesmo 

tempo em que mantinham o caráter teleológico da história, que passava, agora, a ser vista como 

marcha para o progresso e para a racionalidade. Ao longo do século XIX, essa visão direcional 

era reforçada pelas reflexões da biologia e das ciências sociais. Na biologia, ganhavam 

                                                            
6Vale ressaltar neste ponto que a centralidade do combate às desigualdades, o equacionamento da questão 
ambiental e a importância da dimensão territorial não são consenso na maior parte dos debates públicos sobre o 
desenvolvimento, para os quais o crescimento econômico segue, em grande medida, como prioridade central. 
Constituem, porém, temas emergentes desde a realidade empírica, e vêm sendo crescentemente apontados pelas 
abordagens recentes, diante das importantes alterações observadas nas bases materiais do capitalismo 
contemporâneo nas últimas décadas. 
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proeminência as ideias do inglês Herbert Spencer - para quem a evolução era entendida como 

movimento que vai do mais simples ao mais complexo - e perdiam espaço as ideias do 

naturalista britânico Charles Darwin, que, ao contrário, enfatizava a seleção natural e a 

diferenciação como características centrais dos processos evolutivos7 (FAVARETO, 2007; 

VEIGA, 2014). No caso das ciências sociais, as reflexões de Karl Marx conferiam relativa 

superioridade às formações sociais com alto grau de progresso das forças produtivas e, no 

pensamento de Max Weber, esse sentido direcional estava presente na análise dos processos de 

crescente racionalização das sociedades ao longo do tempo8 (FAVARETO, 2007). 

A virada para o século XX marcava a consolidação do campo científico e a crescente 

institucionalização de suas variadas disciplinas. As ciências sociais reivindicavam sua 

autonomia ao se distanciar das ciências naturais, intento que teve no sociólogo francês Émile 

Durkheim e suas reflexões acerca da lógica própria de funcionamento dos fenômenos sociais, 

importante expoente. Mas a ampla expansão material do mundo ocidental assistida desde a 

Revolução Industrial contribuía com a legitimação da ideia de que a esfera econômica exercia 

o mais alto grau de determinação sobre as demais esferas da vida social, o que dava à ciência 

econômica crescente proeminência sobre outros subcampos disciplinares na explicação dos 

fenômenos sociais. A interdependência entre os campos cientifico, econômico e político que 

começava a se aprofundar nesse momento, tanto nos países desenvolvidos quanto no chamado 

Terceiro Mundo, representou fator central para o crescente destaque assumido pela ciência 

econômica ao longo do tempo e para a correspondente redução da ideia de evolução ao 

progresso e, posteriormente, deste à ideia de crescimento econômico. O rapto do conceito de 

desenvolvimento pela economia e seu foco no crescimento econômico como objetivo central a 

ser buscado pelas diferentes sociedades, como forma de garantir melhorias em bem-estar e 

condições de vida, responde por visões que, ao longo do tempo e ainda hoje, vinculam as duas 

ideias, ainda que importantes alterações nas bases materiais e cognitivas do desenvolvimento 

questionem, cada vez mais, a associação automática entre elas (FAVARETO, 2007). 

Na era do ouro do capitalismo mundial não era possível, de fato, distinguir crescimento 

econômico e desenvolvimento. Desde o pós-guerra até finais dos anos 60, o modelo fordista de 

                                                            
7O darwinismo retoma força na biologia com a redescoberta da genética mendeliana e a chamada síntese moderna 
nos anos 1940 (VEIGA, 2014). 
8Nesses autores as formações superiores são vistas como aquelas que apresentam mais alto grau de 
desenvolvimento de algum caractere empírico fundamental, diferentemente das vertentes do evolucionismo 
cultural influenciado por Spencer e posteriormente questionado por teóricos como o antropólogo norte-americano 
Franz Boas (FAVARETO, 2007). Para uma interessante discussão sobre as controvérsias e mal-entendidos 
envolvidos nos debates entre as teorias da evolução e as ciências sociais desde o século XIX, ver Veiga (2014).  
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acumulação e sua forma de regulação expressa nos Estados de bem-estar social promoviam um 

círculo virtuoso em que o aumento de investimentos, do emprego e dos ganhos de produtividade 

do trabalho se refletiam em elevação dos salários e do consumo que, por sua vez, impulsionava 

os investimentos e assim sucessivamente, possibilitando estabilidade, altos lucros e garantia de 

direitos sociais (FAVARETO, 2007). As bases teóricas fundamentais das políticas 

implementadas naquele momento eram fornecidas pela chamada economia do desenvolvimento 

que, de forte inspiração nas ideias de Keynes (1936), contrariava o otimismo em relação ao 

equilíbrio de mercado das vertentes neoclássicas – hegemônicas desde as reflexões de Alfred 

Marshall9 (1890) –, e defendia a necessidade de estratégias conduzidas pelo Estado como forma 

de promover o crescimento econômico e, portanto, o desenvolvimento. Essa vertente 

englobava, por um lado, as abordagens da teoria da modernização de autores como o norte-

americano Walt Rostow (1960), para quem os processos de desenvolvimento obedeceriam a 

uma sequência de etapas em direção a sociedades mais democráticas e de crescimento 

econômico sustentado10. Por outro, abrangia as abordagens estruturalistas de autores como 

Hirschmann (1958), Perroux (1955) e Myrdal (1957) e de vertentes latino-americanas que, 

contrariando essa visão unidirecional do desenvolvimento, iluminavam as especificidades do 

Terceiro Mundo e do subdesenvolvimento enquanto fenômeno permanente e durável, para além 

de mera etapa capaz de ser superada por políticas modernizantes.  

No caso de autores como Hirschmann (1958), Perroux (1955) e Myrdal (1957), suas abordagens 

forneciam importante aparato explicativo acerca dos mecanismos de polarização e de causação 

circular e cumulativa responsáveis pelos desequilíbrios inerentes aos processos de 

desenvolvimento e pela permanência de bloqueios à modernização nos países 

subdesenvolvidos. No caso da América Latina, as reflexões da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL) - e suas variantes marxistas como a teoria da 

dependência11-apontavam o subdesenvolvimento como processo histórico gerado pela 

expansão capitalista. Para autores como Raul Prebisch (1949) e Celso Furtado (1959), 

                                                            
9E de autores como o inglês William Jevons (1871), o austríaco Carl Menger (1871) - um dos fundadores da teoria 
marginalista -, e o francês Léon Walras (1874) - e sua teoria acerca do equilíbrio geral. A hegemonia da economia 
neoclássica no final do século XIX derivava de sua vitória no embate com os antigos institucionalistas, como 
Veblen (1904), e resultou em uma reduzida atenção ao papel das instituições nas explicações econômicas até os 
anos 1990, quando esse debate é retomado pela Nova Economia Institucional (VEIGA, 2006; FAVARETO, 2007) 
10Importante influenciador da política externa dos EUA no contexto da guerra fria e contrário aos debates marxistas 
e ao comunismo, Rostow classificava as cinco etapas do processo linear de desenvolvimento como sociedade 
tradicional, transição, decolagem, maturidade e consumo em massa. Antes dele, Smith, List e Marx já haviam 
caracterizado a evolução das sociedades a partir da transição entre diferentes etapas (PERAFÁN, 2007)  
11Os capítulos seguintes retomarão de maneira mais aprofundada as diferentes vertentes da economia do 
desenvolvimento, ao apresentar os debates teóricos acerca do planejamento e do desenvolvimento regional ao 
longo do século XX. 
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principais expoentes da escola cepalina, os dualismos estruturais resultantes de padrões 

desiguais de troca comercial internacional eram importante chave para o entendimento da 

distância existente entre os países centrais, com suas estruturas produtivas diversificadas, e os 

periféricos, marcados pela especialização em poucos bens primários exportáveis. O 

crescimento econômico via industrialização era, assim, apontado como único caminho capaz 

de romper a lógica subordinada de inserção internacional e os desequilíbrios internos 

responsáveis pelo subdesenvolvimento, visão que baseava a orientação de grande parte das 

políticas de desenvolvimento implementadas nos países subdesenvolvidos naquele momento12. 

Apostando na intervenção do Estado para coordenar investimentos que não se materializariam 

via forças de mercado, o crescimento econômico e o consequente aumento da prosperidade 

material por ele proporcionado eram, portanto, meio e fim dos processos de desenvolvimento. 

O vínculo entre crescimento econômico e desenvolvimento era pressuposto dos debates até 

finais dos anos 60. Nesse período os altos níveis de crescimento eram, como dito, 

acompanhados de importante aumento nos patamares de bem-estar, sobretudo nos países 

desenvolvidos. Porém, a década de 70 assistia ao início de transformações que punham em 

xeque o modelo vigente desde o pós-guerra. Um conjunto de fatores, entre eles a crise do 

petróleo, contribuíam para uma importante queda na margem de lucros dos investidores, o que 

levava a uma redução dos investimentos, ao aumento do desemprego e da inflação, e ao 

encolhimento da demanda, até então principal indutora dos altos níveis de crescimento 

observados. Mudanças nas formas de acumulação capitalista começavam a ganhar força com o 

aprofundamento da globalização econômica, e a emergência de movimentos de contestação 

social como os de maio de 1968, na França, ou as crescentes denúncias à guerra do Vietnã nos 

EUA, criavam ambiente favorável a um crescente questionamento da associação tradicional 

entre expansão material e melhoria das condições de vida (FAVARETO, 2007). As críticas à 

ideia de progresso contribuíram, naquele momento, com uma mudança nas formas de percepção 

acerca do desenvolvimento. Por um lado, o conceito passava a ser questionado e negado por 

reflexões agregadas sob o chamado pós-desenvolvimentismo, para quem o desenvolvimento 

não passaria de mito disseminado para favorecer interesses dominantes no contexto 

internacional13 (VEIGA, 2006; FAVARETO, 2007). Por outro, ganhava diferentes 

                                                            
12A teoria da dependência formulou, a posteriori, importantes críticas às tentativas de industrialização 
implementadas nos países subdesenvolvidos entre os anos 50 e 70, enfatizando a insuficiência de bases materiais 
e a ausência de burguesias nacionais autônomas como fatores centrais a explicar os caminhos seguidos pelo 
capitalismo periférico. 
13O pós-desenvolvimentismo tem em Gilbert Rist (2001) um de seus mais importantes expoentes, e se caracteriza 
pela desvalorização da ideia de progresso e pelo entendimento do desenvolvimento enquanto crença ocidental que 
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significações por parte de novas leituras que procediam a uma tentativa de reconceituação 

científica sobre novas bases, apontando as múltiplas dimensões da vida social na base dos 

processos de desenvolvimento, para além do foco exclusivo na sua dimensão econômica 

(FAVARETO, 2007; KERSTENETZKY et al., 2015). 

1.2. Desenvolvimento multidimensional e questão social 

Desde a crise do fordismo, portanto, as dinâmicas do capitalismo mundial desafiavam as 

leituras tradicionais que vinculavam crescimento econômico e desenvolvimento desde o início 

do século XX, tornando cada vez mais clara a ideia de que o foco exclusivo na dimensão 

econômica seria insuficiente tanto para a interpretação das dinâmicas de desenvolvimento, 

quanto para basear recomendações de políticas. A ênfase no crescimento econômico por si só 

não contribuiria, necessariamente, para o aumento do bem-estar, podendo atuar, ao contrário, 

enquanto vetor de aprofundamento de desigualdades socioeconômicas, como atestavam, 

sobretudo, as dinâmicas observadas nos países em desenvolvimento (FAVARETO, 2007, 

KERSTENETZKY et al., 2015). Essa percepção ganhava ainda mais força ao longo dos anos 

90, em que o aprofundamento de questões sociais decorrente do avanço do neoliberalismo 

demonstrava o fracasso do fundamentalismo de mercado e das estratégias de ajuste que 

defendiam maior abertura econômica e participação no comércio internacional, contidas nas 

recomendações do Consenso de Washington (1989). As próprias organizações internacionais 

como o Banco Mundial passavam a reconhecer os limites do receituário neoliberal que, ao invés 

de gerar maior coesão social e equilíbrio – como propunha a economia neoclássica naquele 

momento apoiada nas reflexões de Robert Solow (1956) -, aprofundava desigualdades e 

concentração de renda14.  

Nesse contexto, uma nova geração de estudos sobre o desenvolvimento passava a apontar os 

limites da renda como expressão real de bem-estar e o caráter multidimensional do 

desenvolvimento, tendo nas reflexões do economista indiano Amartya Sen (1999) importante 

ponto de partida. Ganhador do prêmio Nobel de economia em 1998, Sen trazia para o centro 

                                                            
permite aos países dominantes dirigir os rumos das sociedades mais pobres. Aponta a importância de se buscar 
alternativas e resistência aos padrões dominantes a partir da valorização do lazer ou da redução do tempo de 
trabalho, mas não se dedica a entender os processos de desenvolvimento como resultado de evolução histórica de 
longo prazo (FAVARETO, 2007). 
14O avanço da desigualdade interna aos países, apesar da convergência na economia mundial, fornecia as bases de 
uma importante alteração no discurso e nas recomendações do Banco Mundial, que passava a chamar a atenção 
para entraves decorrentes do ambiente institucional dos países em desenvolvimento, e a apontar os impactos 
negativos das desigualdades ao crescimento econômico e a uma maior coesão social. Em relatório de 2006, a 
instituição reconhece que a possibilidade de que o crescimento econômico tenha efeitos de redução de pobreza se 
liga, necessariamente, a formas prévias de distribuição de renda (ABRAMOVAY, 2012). 
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dos debates o conceito de desenvolvimento enquanto expansão das liberdades humanas, 

afirmando que a ampliação genérica da oferta de bens e serviços só se traduz em efetivo 

aumento de bem-estar, se acompanhada da expansão do acesso às capacitações necessárias para 

que pessoas e grupos possam viver suas vidas da maneira como julgarem mais significativa15 

(FAVARETO, 2007). Só há desenvolvimento, portanto, onde os benefícios do crescimento 

servem à ampliação da liberdade real dos indivíduos fazerem escolhas, o que diz mais respeito 

a fatores como proteção social, direitos e democracia do que ao aumento de rendimentos ou do 

produto per capita (KERSTENETZKY et al., 2015). Essa leitura, cuja difusão se expressa na 

adoção do Índice de Desenvolvimento Humano como medida de desenvolvimento alternativa 

ao PIB16, contestava o mainstream da economia e seu pressuposto de que os indivíduos agiriam 

sempre motivados pelo auto interesse e informados por uma forma instrumental de 

racionalidade. Ao contrário, defendia que a dimensão ética e valorativa não poderia ser 

desprezada nas análises econômicas, questionando a ruptura epistemológica entre esses dois 

domínios observada, sobretudo, nas vertentes da economia neoclássica (ABRAMOVAY, 

2012). 

A emergência da abordagem das capacitações de Sen trazia a dimensão social e distributiva dos 

processos de desenvolvimento para o centro de seu modelo explicativo. O aumento das 

liberdades substantivas supõe a presença de condições objetivas que permitam um crescente 

processo de aquisição de capacidades e poderes, iluminando não apenas a necessidade de 

estratégias de combate à pobreza e satisfação de necessidades básicas, mas a centralidade de 

combate às desigualdades no mundo contemporâneo, que assumem, por sua vez, uma definição 

mais ampla do que as visões tradicionais e seu foco nas assimetrias de renda. Não se trataria 

mais de pensar as desigualdades apenas no registro de oposição entre liberdade e privação, mas 

de considerar os diferentes tipos de motivações que derivam da diversidade humana e buscar 

uma maior igualdade de condições que permitam aos indivíduos exercerem suas escolhas 

(FAVARETO, 2007). Porém, e este é um de seus principais limites, essa abordagem não 

fornece instrumentos teóricos para um melhor entendimento sobre os mecanismos pelos quais 

                                                            
15Nesse sentido, Sen dialogava tanto com as vertentes da economia ortodoxa que vinculavam desenvolvimento a 
crescimento econômico, quanto com vertentes derivadas da teoria igualitarista da justiça do filósofo político John 
Rawls (1971), que tendiam a desviar a atenção das diferenças constitutivas das sociedades humanas 
(ABRAMOVAY, 2012). 
16O IDH é um indicador sintético desenvolvido pelo paquistanês Mahbub ul Haq, com a colaboração de Amartya 
Sen, e se volta a cobrir múltiplas dimensões da vida econômica e social. Ainda que insuficiente diante da 
complexidade dos fenômenos de desenvolvimento, permite melhor apreciação da diferença entre rendimento e 
bem-estar. Foi apresentado pela primeira vez em 1990, no relatório anual do PNUD, e desde então figura como 
um dos principais métodos de mensuração do desenvolvimento, tendo como a articulação de dados referentes à 
longevidade, escolaridade e renda (VEIGA, 2006). 
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a desigualdade opera nas diferentes sociedades. Ainda que elabore de maneira nova o problema 

do desenvolvimento, apontando seu caráter multidimensional e recolocando nos debates a 

dimensão da política e a transformação social, essa leitura aponta a expansão das liberdades e 

capacidades humanas como meio e como fim do desenvolvimento, incorrendo em uma 

explicação circular em que as causas da mudança respondem, também, por seu bloqueio. 

Faltam, assim, elementos que permitam entender os fatores que fazem com que, em alguns 

lugares, essa mudança ocorra e, em outros, ela seja bloqueada (FAVARETO et al., 2015). Nesse 

sentido, uma importante literatura recente contribui com o entendimento das múltiplas 

determinações dos fenômenos relativos às desigualdades e ao desenvolvimento, que 

combinando diferentes instâncias empíricas e ferramentas teóricas, ressaltam a importância de 

uma maior articulação entre economia, política e comportamento humano para o entendimento 

dos processos de evolução das sociedades humanas em perspectiva de longo-prazo. Articuladas 

aos debates ambientais, essas leituras fornecem importante quadro explicativo para a análise 

das grandes questões que, hoje, estruturam a ideia de desenvolvimento, como discutido a seguir. 

1.3. Um olhar sobre os debates atuais  

Como dito, desde as últimas décadas do século XX, mudanças nas bases materiais do 

capitalismo mundial contribuíram com o crescente questionamento da ideia de 

desenvolvimento centrada no crescimento econômico. A redefinição do conceito chamava 

atenção para suas múltiplas dimensões e para a impossibilidade de entendimento de sua lógica 

apenas pela ótica da economia. Além disso, passava a ser pensado em um contexto de alteração 

das relações entre Estado e sociedade, marcado por uma maior descentralização da ação estatal 

e pela valorização da participação social17, o que contribuía para a inserção de diversos agentes 

e suas diferentes concepções nos debates sobre os significados do desenvolvimento. Os anos 

90 marcaram a emergência da ideia de desenvolvimento humano, que baseou a implementação 

de importantes estratégias efetivas de combate à pobreza desde então. Porém os mesmos 

avanços não foram observados em relação à redução das desigualdades, temática que - 

sobretudo nos países do chamado Sul global - permanece sem solução (ABRAMOVAY, 2012). 

Autores como o economista francês Thomas Piketty (2013) fornecem elementos que 

evidenciam a desigualdade como tema crucial no estágio atual do capitalismo contemporâneo, 

contribuindo com a crescente difusão da ideia de que o estabelecimento de mínimos necessários 

                                                            
17Kerstenetzky et al. (2015) enfatizam a mudança derivada da ampliação de interações entre Estado e sociedade 
nesse período, para além da conexão entre burocracias estatais e elites econômicas característica do 
desenvolvimentismo do pós-guerra.  
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é insuficiente se as oportunidades forem mal distribuídas, sendo as desigualdades mais 

importantes do que a pobreza na restrição das liberdades humanas. Ao mesmo tempo, os debates 

ambientais se movem, cada vez mais, em direção a visões sobre o meio-ambiente como 

potencialidade, enfatizando a importância de alteração dos padrões de uso dos recursos naturais 

em nome da construção de um novo metabolismo entre sociedade, economia e natureza. Essas 

visões emergentes se distanciam da ideia de desenvolvimento sustentável conforme ela ficou 

conhecida ao longo dos anos 90 – baseada, sobretudo, em uma visão do meio-ambiente como 

restrição às atividades econômicas - e se aproximam dos debates sobre as desigualdades ao 

relacionar formas desiguais de acesso e uso dos recursos naturais e suas consequências em 

termos de pressão ambiental e baixos impactos distributivos. Para além de redução de pobreza 

ou do crescimento verde, essas leituras apontam a desigualdade e o meio-ambiente como os 

dois grandes temas que estruturam, atualmente, os debates sobre o desenvolvimento. 

1.3.1. A centralidade do combate às desigualdades  

Como dito, a abordagem das capacitações representou papel fundamental na reelaboração 

científica da ideia de desenvolvimento ao longo dos anos 90, trazendo para o centro da análise 

dimensões até então ausentes dos debates tradicionais no campo da economia. Chamou pela 

primeira vez a atenção para as múltiplas formas de desigualdade, tão ou mais importantes do 

que as assimetrias de renda, enfatizando a centralidade de se buscar não apenas o suprimento 

de necessidades básicas, mas a ampliação das liberdades humanas. Uma importante literatura 

recente complementa essa abordagem ao fornecer um instrumental teórico capaz de oferecer 

consistentes explicações acerca das formas como a desigualdade opera e condiciona realidades 

e trajetórias de desenvolvimento. Nessas reflexões, as relações entre desigualdade, instituições 

e coalizões de forças sociais são tomadas como cruciais para entender a trajetória diferenciada 

de países e formações sociais. Iluminando as interdependências entre economia, política e 

comportamento humano, o conjunto de autores que aqui se apresenta auxilia no entendimento 

dos meios pelos quais a desigualdade e a dominação forjam legitimidade no mundo 

contemporâneo, fornecendo importante contribuição ao entendimento das determinações 

estruturais e das formas de agência e ação social que permitem entender o desenvolvimento, 

não como estado a ser alcançado, mas como processo histórico que, articulando múltiplos 

fatores e um conjunto de variáveis centrais, conforma realidades mais ou menos abertas à 

expansão das liberdades humanas, algo que não pode ser explicado, apenas, pela ênfase na 

dimensão econômica desses processos.  



29 
 

O primeiro deles é o historiador econômico norte-americano Douglass North. Ainda que o 

início de sua trajetória tenha sido marcado pelo uso de ferramentas da economia neoclássica na 

explicação da trajetória econômica do mundo ocidental, suas reflexões posteriores traziam 

importante crítica a essa vertente, contida em vigorosas explicações sobre a estrutura das 

economias e sobre os elementos envolvidos na estabilidade e na mudança institucional ao longo 

do tempo18. Em Violence and Social Orders, livro de 2009 escrito com a colaboração de John 

Wallis e Barry Weingast, North se volta a entender as conexões entre o desenvolvimento 

econômico e político ao longo da história do mundo moderno, apresentando uma teoria que 

integra economia e política, sistemas econômicos e poder. Buscando explicar as 

interdependências observadas entre regimes democráticos estáveis, maiores níveis de renda e 

bem-estar, e menores índices de desigualdades, North remonta à formação econômica e social 

de longo prazo dos diferentes países, com base na ideia de que o desenvolvimento das ordens 

sociais obedece a padrões de organização que têm, como centro, as diferentes maneiras pelas 

quais as sociedades criam instituições e, por elas, garantem controle de certos grupos sociais 

sobre recursos limitados, regulando sua partilha e o uso da violência (NORTH et al, 2009). Dois 

são, para North, os padrões de organização social coexistentes no mundo moderno, as ordens 

sociais de acesso limitado, e aquelas em que o acesso é aberto. Seu quadro conceitual explica a 

lógica interna de cada um deles e os processos pelos quais as sociedades realizam ou não a 

transição entre um e outro (NORTH et al, 2009). 

As sociedades de acesso limitado, também chamadas pelo autor de Estado Natural, têm sua 

origem histórica na revolução do neolítico, no desenvolvimento da agricultura e na consequente 

complexificação social dela derivada. Caracterizam-se por formas de interação social 

pessoalizada, que restringem aos grupos dominantes o acesso a recursos - como terra, capital e 

trabalho - e atividades - como comércio e educação -, e limitam a formação de organizações, 

garantindo dessa forma a permanência de privilégios e a concentração do poder. Já as 

sociedades de acesso aberto – cuja origem histórica remonta à revolução industrial - se 

                                                            
18A trajetória do pensamento de Douglass North entre os anos 70 e os anos 2000 envolve cinco obras principais. 
Em The rise of the western world (1973), ele se utiliza, como dito, de ferramentas neoclássicas para o entendimento 
da ascensão do mundo ocidental. Em Structure and change in economic history (1981), ele procede ao início de 
uma crítica ao mainstream da economia, apontando seus limites. Em Institutions, institutional change and 
economic performance (1990), ele apresenta uma teoria que busca ultrapassar os limites anteriormente apontados. 
Esse foi o livro que rendeu a ele o prêmio Nobel de economia em 1993, marcando a retomada dos debates 
institucionalistas nas ciências econômicas, deixados em segundo plano desde a vitória da ortodoxia neoclássica no 
final do século XIX. Em Understanding the process of economic change (2005), ele envereda por um diálogo com 
o cognitivismo como forma de entender as crenças e estruturas mentais partilhadas que conformariam a base das 
instituições, se distanciando da sociologia e de uma análise calcada nas estruturas sociais (FAVARETO, 2007). 
Estas últimas compõem, porém, parte fundamental da reflexão desenvolvida posteriormente em Violence and 
Social Orders (2009). 
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caracterizam por um leque mais amplo de possibilidades de interação social, sendo possível a 

formação de organizações econômicas e políticas por qualquer indivíduo ou grupo que preencha 

critérios impessoais. O maior equilíbrio entre economia e política garante a extensão de direitos 

e patamares mínimos de liberdade e cidadania a um amplo conjunto da sociedade, e não apenas 

às coalizões dominantes. O pequeno número de sociedades que alcançaram esse padrão de 

organização – North fala em 25 países, que abrangem cerca de 15% da população mundial - 

apresentam alto grau de desenvolvimento econômico e político, sociedades civis vibrantes com 

muitas e variadas organizações, governos mais descentralizados e maiores possibilidades de 

estabelecimento de coalizões que atendam aos interesses de um amplo conjunto de agentes 

sociais. De maneira diferente, as ordens sociais de acesso limitado – que hoje representam 175 

países e abrangem cerca de 85% da população mundial - têm como características principais 

processos lentos e altamente vulneráveis de crescimento econômico, políticas implementadas 

sem consenso generalizado dos governados, pequeno número de organizações, governos mais 

centralizados e o predomínio de relações sociais assimétricas e hierárquicas, o que reforça a 

percepção de que nem todos os indivíduos são iguais perante a lei, mesmo com a existência de 

mercados constituídos e do direito a voto (FAVARETO et al., 2015). 

A chave explicativa para entendimento de como e porque algumas sociedades atravessam o 

umbral da modernidade e outras permanecem no estado natural está nas formas como elas 

estruturam as interações sociais no longo prazo (NORTH et al., 2009). Nas sociedades em que 

os indivíduos têm mais liberdade e os meios necessários para criar organizações, estas garantem 

uma representação mais equilibrada dos interesses sociais e evitam que o Estado privilegie 

apenas alguns grupos e prolongue, assim, formas históricas de dominação e limites ao acesso 

aberto. Onde se criam estas condições constroem-se caminhos para a passagem, que envolve 

não apenas a ampliação de liberdades formais, mas um amplo conjunto de condições que vão 

desde habilidades individuais à permeabilidade e à lógica dos sistemas políticos19. Do ponto de 

vista da política, a transição constitui um processo que leva ao aumento das garantias de 

participação efetiva dos cidadãos e dos diferentes grupos sociais, à extensão de direitos políticos 

impessoais, à maior transparência das instituições que estruturam os processos de tomada de 

decisões, e à consolidação de suporte legal para uma ampla gama de formas organizacionais, 

como partidos políticos e organizações econômicas (NORTH et al., 2009). Do ponto de vista 

                                                            
19Em In the shadow of violence (2012), North analisa variadas formações sociais contemporâneas e mostra como 
as trajetórias de mudança nada têm de linear, com base em casos como o da Coreia do Sul, o do México - que 
chegou a estar no umbral da passagem, mas recuou nos últimos anos - ou o do Chile - atualmente em condições 
de fazer a transição. 
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da economia, a transição se refere a um conjunto de mudanças que ampliam a entrada e a 

competição nos mercados a um amplo leque de organizações econômicas, garantem o livre 

movimento de bens e indivíduos, a proteção dos direitos de propriedade, e o controle do uso da 

violência. Nas sociedades mais desiguais, porém, isso não acontece20 (FAVARETO et al., 

2015).  

No mesmo sentido, análises institucionalistas de autores como Acemoglu e Robinson (2012) 

têm, nas instituições e nas coalizões, elementos centrais para o entendimento do equilíbrio 

dinâmico característico das democracias contemporâneas (FAVARETO et al., 2015). Partindo 

de uma crítica ao foco nas características geográficas como determinantes fundamentais das 

diferentes performances de desenvolvimento dos países21, esses autores apresentam como tese 

central a ideia de que o crescimento econômico continuado e a prosperidade das nações 

dependem de instituições econômicas e políticas inclusivas, que só podem ser sustentadas por 

meio de amplas coalizões de interesses. No caso dos países pobres, instituições extrativas 

respondem pela ausência de garantia de direitos civis e políticos a amplas parcelas da sociedade, 

limitando a participação e levando ao monopólio do poder, à indefinição de direitos de 

propriedade, a um sistema jurídico parcial e à impossibilidade de acesso a mercados por grande 

parte da população, o que impede o crescimento econômico continuado e bloqueia o 

desenvolvimento (ACEMOGLU et al., 2012). Tanto em North quanto em Acemoglu e 

Robinson, portanto, as distintas formas de articulação entre economia e política explicam as 

diferenças observadas entre as sociedades modernas. Naquelas em que os agentes fazem uso 

das instituições políticas para garantir monopólios e privilégios no jogo econômico, as 

desigualdades são duráveis e se constituem como entrave principal à mudança. Já naquelas que 

apresentam maior equilíbrio e coerência entre essas dimensões, é maior o acesso e abertura a 

formas de organização e participação na vida social, o que garante trajetórias de 

desenvolvimento mais harmônicas e inclusivas.  

Essas abordagens representam importante contribuição aos debates sobre o desenvolvimento 

aqui apresentados, ao iluminar as interdependências entre sistemas políticos e econômicos e 

                                                            
20Vale ressaltar que a visão de North sobre o livre movimento de bens e indivíduos e sobre a proteção dos direitos 
de propriedade dialoga com a tradição liberal, mas não é equivalente a ela. Direitos de propriedade implicam, para 
North, na garantia de acesso aos benefícios sociais derivados do trabalho ou da posse de um recurso, algo que vai 
na direção contrária da expropriação ou da superexploração do trabalho, por exemplo. Daí seu contato com as 
temáticas da desigualdade e da violência. 
21São conhecidos os acalorados debates recentes entre Acemoglu e Robinson e o economista Jeffrey Sachs, para 
quem o sobrepeso dado pelos primeiros ao papel das instituições políticas na condução da inovação tecnológica 
reduz o papel central do meio ambiente físico e da localização dos recursos naturais na difusão da inovação e na 
moldagem do desenvolvimento, que seguiria padrões de clima e geografia. 
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seus rebatimentos à trajetória de desenvolvimento de longo prazo das sociedades humanas, para 

além do foco exclusivo nos processos de crescimento econômico. Porém prescindem de um 

lugar explicativo para as percepções, interesses e ação social dos agentes, aspectos que 

desempenham importante papel na estrutura dos nexos causais do desenvolvimento 

(FAVARETO et al., 2015). Três são, nessa literatura, as fontes de mudança: processos graduais, 

choques exógenos, e conflitos entre instituições, e entre elas e as organizações. Ainda que 

atribua papel central às instituições e às organizações, por meio das quais os indivíduos 

interferem na moldagem das regras sociais e na mudança das instituições, e à desigualdade 

como fator que limita a oportunidade de se criar essas organizações, falta a essa leitura uma 

teoria da ação social que permita entender como indivíduos conformam e mudam suas 

concepções, como formam organizações e como se constituem as formas de ação social que 

mantêm ou alteram as instituições pré-estabelecidas. As reflexões apresentadas interpretam a 

dimensão do poder e da dominação no registro da dicotomia entre indivíduo e sociedade, entre 

interação e estrutura, sem olhar para as interdependências entre as estruturas sociais e as formas 

de comportamento que auxiliam no entendimento da estabilidade e da mudança nas trajetórias 

de desenvolvimento ao longo do tempo. Nesse sentido, a teoria de autores como Pierre Bourdieu 

(2007) e Norbert Elias (2011) fornece importante contribuição para entender a ação social, os 

conflitos e formas de dominação nas diferentes formações sociais, e as interdependências entre 

economia, política e comportamento humano, indispensáveis a um olhar para os processos de 

desenvolvimento e de mudança social no longo-prazo. 

Pierre Bourdieu foi considerado por muitos o mais influente sociólogo do final do século XX. 

Contrariando o que seria uma falsa polaridade entre estrutura e agência – característica do 

campo intelectual francês desde os anos 8022 e, em certa medida, de todo o campo das ciências 

sociais à época -, sua reflexão auxilia na compreensão do mundo social para além da dimensão 

econômica e ilumina o papel das lutas simbólicas e de classificação na reprodução e mudança 

de hierarquias sociais. Ao colocar em diálogo as principais escolas do pensamento sociológico 

– representadas pelo trio de clássicos Marx, Weber e Durkheim -, Bourdieu fornece um 

instrumental teórico que articula aspectos estruturais e simbólicos na explicação dos 

comportamentos e da ação social, que não derivam diretamente de determinações estruturais, 

nem tampouco se referem apenas a formas de interação conjunturais e baseadas em interesses 

                                                            
22Nos anos 80, um dos principais debates que estruturava o campo intelectual francês se dava entre reflexões 
estruturalistas – como aquelas derivadas do pensamento do antropólogo Claude Lévi-Strauss – e reflexões da 
fenomenologia e do existencialismo, representadas sobretudo pelo pensamento de Jean Paul Sartre naquele 
momento (BOURDIEU, 2004).  
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racionais e objetivos. Seus conceitos de campos, habitus e formas de capital permitem unificar 

as duas ordens – estrutural e fenomênica – que não são antagônicas, mas configuram, para ele, 

diferentes momentos da análise social (FAVARETO et al., 2015). Partindo da ideia de que os 

diferentes campos23 relativamente autônomos que compõem o mundo social se estruturam com 

base na distribuição desigual de formas de capital – social, político, econômico, cultural e 

simbólico, entendidos como trunfos sociais cujo estoque individual responde pela posição 

ocupada pelo indivíduo no interior do campo24 – o autor deriva do posicionamento social dos 

indivíduos suas formas de percepção e classificação do mundo. O conceito de habitus condensa, 

exatamente, as correspondências existentes entre as estruturas sociais – em termos de estoque 

de propriedades sociais que responde pela posição dos agentes no mundo social – e estruturas 

mentais – em termos do conjunto de disposições adquiridas pelo aprendizado gerado pela 

exposição a sucessivas formas de constrangimento social, que funcionam como categorias de 

percepção e princípios organizadores da ação para cada indivíduo (BOURDIEU, 2007). Dessa 

forma, a chave para o entendimento das formas de ação social não está na ordem da razão 

instrumental dos indivíduos nem nos condicionamentos da estrutura, mas nas interdependências 

e homologias estruturais entre suas tomadas de posição e sua localização no campo social.  

No mesmo sentido, a teoria de Norbert Elias – médico alemão convertido à sociologia nos anos 

30 - se aproxima da ideia de ordens sociais de North, e da análise acerca da dimensão simbólica 

de Bourdieu, auxiliando na compreensão das diferentes dimensões envolvidas nos processos de 

desenvolvimento e suas interdependências no longo prazo. Conciliando sociologia, história e 

psicanalise25, Elias oferece uma teoria ancorada na unidade entre os domínios individual e 

social que conforma a base das diferentes configurações sociais ao longo do tempo, 

compreendendo o desenvolvimento como processo civilizador em que se constituem formas de 

organização e padrões sociais de comportamento com elas coerentes, internalizados pelos 

indivíduos por meio de processos de autorregulação do comportamento individual, através dos 

                                                            
23Bourdieu utilizou sua teoria dos campos para explicar o funcionamento e a dinâmica de variadas esferas da vida 
social, como a arte, a ciência e a religião, o que faz com que muitos de seus críticos se refiram à sua teoria como 
“bourdivina”. 
24Diferente de Marx, para quem a classe social é determinada exclusivamente pelas relações de produção e posição 
no mundo do trabalho, Bourdieu considera um conjunto de atribuições sociais e aspectos como experiência escolar 
e trajetória familiar em uma definição mais ampla das classes sociais, para além de posicionamento nos processos 
produtivos.  
25Tanto Bourdieu como Elias dialogam com a teoria freudiana, mas apenas no caso de Elias esse diálogo é 
explícito. Pode-se dizer que as análises dos dois autores partem de uma ontologia do ser humano bastante diferente 
da de North e da economia como um todo. Sendo a natureza humana pulsional, os comportamentos individuais 
não são, para eles, racionais e conscientes, mas derivam da forma como se encaminha a libido individual em libido 
social, tornando algumas formas de comportamento mais razoáveis do que outras. O habitus é, assim, entendido 
como membrana pela qual os condicionantes sociais se transformam em disposições individuais à ação 
(FAVARETO et al., 2015). 
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quais se molda sua atuação no mundo social (ELIAS, 2011). Em diálogo explícito com a teoria 

freudiana, Elias se utiliza do conceito de habitus como mecanismo de controle e 

encaminhamento de pulsões e desejos humanos em coerência com padrões de comportamento 

socialmente estabelecidos, consistindo em formas de dominação interiorizadas que compõem, 

assim, as bases da sociabilidade. O desenvolvimento é, portanto, entendido como evolução 

histórica de diferentes configurações sociais em que comportamentos e estruturas compõem 

uma unidade inseparável. Esse processo não é linear, e o que determina seu sentido é, para 

Elias, a forma como as sociedades organizam não apenas a violência física, como em North, 

mas a violência simbólica, expressa em mecanismos de autorregulação que representam 

condição central de autonomia e liberdade individual. Diferentemente de Freud, para quem esse 

processo de internalização de regras sociais é visto, sobretudo, a partir de seu caráter restritivo 

- que compõe a base para o entendimento das neuroses -, em Elias ele permite certa margem de 

liberdade que, ainda que constrangida pelas estruturas sociais, oferece caminhos possíveis de 

destinação social às pulsões individuais.    

Essa literatura auxilia, portanto, no entendimento das múltiplas dimensões envolvidas nos 

processos de desenvolvimento e dos mecanismos pelos quais a desigualdade opera e se legitima 

nas diferentes sociedades. As ordens sociais estruturam interações a partir de instituições que, 

limitando ou ampliando o acesso dos diferentes agentes e grupos sociais ao jogo político e 

econômico, dão suporte a padrões específicos de organização social que têm por base diferentes 

formas de organização da violência física e simbólica e, portanto, da dominação e do poder. As 

instituições, porém, não são construções racionais voltadas à eficiência, mas se inscrevem em 

estruturas sociais e cognitivas, consistindo em regras que derivam de uma dinâmica social onde 

importam interesses e hierarquias de poder. No mesmo sentido, os indivíduos não se comportam 

de maneira unívoca em relação aos estímulos e sanções institucionais, mas o fazem de acordo 

com seus habitus. Estes, por sua vez, se conformam a partir da distribuição desigual de recursos 

e trunfos sociais que derivam de diferentes posicionamentos no campo social, não podendo ser 

entendidos enquanto reflexo de formas de racionalidade econômica e instrumental, mas dos 

diferentes estoques de capitais que delimitam suas percepções e sua ação nas disputas por 

melhores posições sociais. Tanto as leituras de North e de Acemoglu e Robinson acerca das 

interdependências entre economia e política, quanto as reflexões de Bourdieu e Elias, que 

trazem a dimensão do comportamento humano, apresentam importantes implicações ao 

entendimento da evolução das formações sociais ao longo do tempo. As mudanças nas 

diferentes sociedades nada têm de linear ou natural e não dizem respeito, diretamente, a ações 
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intencionais. Derivam de disputas sociais em torno da apropriação dos recursos materiais e 

simbólicos desigualmente distribuídos, e nesse processo são centrais as coalizões e suas formas 

de ação coletiva, que articulam interesses e poderes no sentido de manter ou alterar as regras 

do jogo social. Combinando diversos elementos e dimensões analíticas fundamentais, essas 

abordagens complementam os debates sobre o desenvolvimento enquanto expansão de 

liberdades humanas de Sen, e fornecem um robusto quadro teórico acerca das diferentes 

performances observadas, dos fatores que respondem pela manutenção de desigualdades, e dos 

atritos e desencaixes que poderiam abrir caminho à mudança estrutural em direção a sociedades 

menos desiguais e mais plurais e democráticas, dilema central do desenvolvimento 

contemporâneo.  

1.3.2. A centralidade do meio-ambiente 

A emergência da questão ambiental contribuiu com as mudanças na concepção do 

desenvolvimento que se processaram a partir da crise do modelo fordista vigente no pós-guerra. 

Desde os anos 70, os debates ambientalistas internacionais se somavam à crítica social que 

expressava crescente insatisfação com a ideia de progresso, questionando os rumos do 

desenvolvimento e a utilização predatória dos recursos naturais do planeta pelas atividades 

econômicas (FAVARETO, 2007). Anteriormente restrita ao debate sobre a fome – que teve seu 

marco na criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

em 1945 – a questão ambiental ganhou crescente visibilidade no período pós-68 e se tornou 

pauta central de inúmeras organizações governamentais e da sociedade civil, como o 

Greenpeace ou os partidos verdes na Europa. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, marcou a emergência da noção de 

ecodesenvolvimento, substituída nas décadas seguintes pelo termo desenvolvimento 

sustentável26. Vinte anos depois, a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas, conhecida como Rio-92, marcava o início das tentativas de estabelecimento de 

tratados e acordos internacionais em torno de questões ambientais e climáticas, como a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992), que, assinada por 193 

chefes de Estado, sinalizava intenções de estabilização da concentração de gases de efeito estufa 

na atmosfera, e o Protocolo de Quioto (1997), que efetivamente estabeleceu metas de redução 

                                                            
26O primeiro emprego público do conceito foi em agosto de 1979, no Simpósio das Nações Unidas sobre as Inter-
relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento (VEIGA, 2006), mas seu marco de entrada nos debates e 
na agenda internacional foi a divulgação do Relatório Brundtland (1987), da então presidente da Comissão 
Mundial de Meio-Ambiente e Desenvolvimento, na Assembleia Geral da ONU. 
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da emissão desses gases, valendo-se de diversos instrumentos como o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL)27 (VEIGA, 2006; FAVARETO, 2007). 

Desde os anos 90 a ideia de sustentabilidade - anteriormente restrita à biologia populacional – 

passava a ser utilizada como forma de qualificar o desenvolvimento (VEIGA, 2006). No campo 

da economia, os debates sobre esse tema se davam, naquele momento, entre as reflexões da 

economia ambiental, de autores como Grossman e Krueger (1995); e a visão da economia 

ecológica, defendida por autores como Herman Daly (1996). A primeira delas fornecia 

previsões otimistas acerca das respostas do sistema econômico aos alertas sobre a escassez 

iminente de recursos naturais - inicialmente difundidos pelo conhecido relatório do Clube de 

Roma (1972) -, que previam o colapso planetário da civilização no período de um século caso 

se mantivesse a taxa de crescimento da população e os padrões intensivos de utilização de 

recursos naturais então observados28. A partir dos instrumentos da economia neoclássica e da 

chamada “curva ambiental de Kusnetz”, Grossman e Krueger (1995) previam a redução da 

degradação ambiental – entendida sobretudo enquanto poluição e contaminação das águas - a 

partir de determinado patamar de renda per capita (cerca de oito mil dólares, à época) 

(FAVARETO, 2007). A tecnologia e a utilização de instrumentos econômicos de taxação 

monetária dos recursos naturais forneceriam, para os adeptos dessa vertente, incentivos à 

substituição dos recursos escassos por recursos renováveis nas atividades produtivas, reduzindo 

a pressão ambiental ao longo do tempo. Já a economia ecológica, inspirada nas reflexões do 

economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen (1973), partia das duas leis da termodinâmica 

– o princípio da conservação da energia e a lei da entropia – para apontar a incompatibilidade 

entre a manutenção de um crescimento econômico incessante e os limites dos ecossistemas 

(ABRAMOVAY, 2012). Revisitada por Herman Daly (1996) após longo período em que foi 

banida dos manuais de economia, essa abordagem enfatizava a necessidade de alterações na 

natureza do crescimento econômico e propunha o chamado estado estacionário, caracterizado 

por novas formas de crescimento qualitativo em que bens existentes passariam a ser substituídos 

por outros de melhor qualidade. Enfatizava, também, a necessidade de alteração significativa 

                                                            
27O Protocolo foi criado em 1997, mas apenas entrou em vigor em 2005, após a ratificação dos países responsáveis 
pela maior parte das emissões observadas nos anos 90. Para os países desenvolvidos, o acordo fixava a 
obrigatoriedade de redução de 5% das emissões até 2012, e de 18% até 2020. 
28O relatório “Os Limites do Crescimento”, publicado em 1972, tinha como centro a ideia de que o planeta é finito 
e limitado, e de que o crescimento e o uso infinito de recursos o levariam ao colapso. Alcançou grande repercussão, 
sendo o livro sobre meio-ambiente mais lido no final do século XX, e passou por atualizações em 1992 e 2004, 
quando foram inseridos os conceitos de desenvolvimento sustentável e pegada ecológica. Muitos de seus críticos, 
contudo - como o especialista em meio-ambiente Bjorn Lomborg (2002) -, apontavam os alertas feitos pelo 
relatório como fantasias que não deveriam ser consideradas como sérias.  
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dos padrões de consumo das sociedades contemporâneas29 (FAVARETO, 2007; 

ABRAMOVAY, 2012). 

Conforme difundida no contexto internacional, a ideia de desenvolvimento sustentável acabou 

por se aproximar, predominantemente, da visão expressa pela economia ambiental e sua aposta 

no mercado e na tecnologia para a mitigação dos impactos ambientais, em convergência com a 

visão neoclássica hegemônica no campo da ciência econômica (FAVARETO, 2007). 

Adequando-se aos padrões de desenvolvimento dominantes, o conceito deixou de sinalizar a 

necessidade de novas formas de relacionamento entre sociedade e meio-ambiente e se limitou 

a apontar um horizonte difuso e normativo para a compatibilização entre as atividades 

econômicas e os recursos naturais limitados. Prevaleceu, assim, uma visão restrita da 

sustentabilidade, para a qual o sistema econômico, supostamente isolado da ordem estrutural 

ou ambiental dos contextos onde opera, forneceria as soluções necessárias para promover, em 

qualquer lugar, a tripla eficiência social, econômica e ambiental contida no novo conceito. Além 

da ausência de referência às dinâmicas históricas dos diferentes países e regiões, o otimismo 

em relação às soluções econômicas para a questão ambiental acabou por contribuir com a 

permanência de atividades econômicas ambientalmente predatórias, sem que se tenha avançado 

de maneira substantiva em direção a uma maior valorização de novos usos sociais dos recursos 

ambientais e a uma alteração substantiva dos estilos de desenvolvimento que seguem, ainda 

hoje e na maior parte do planeta, fortemente dependentes do uso intensivo de materiais e de 

energia (VEIGA, 2006; FAVARETO, 2007; ABRAMOVAY, 2012). Diante da falta de 

respostas satisfatórias aos desafios ambientais impostos à agenda contemporânea de 

desenvolvimento, novos olhares teóricos vêm chamando a atenção, desde a virada para o século 

XXI, para a necessidade de uma revisão dos objetivos da economia e para a urgência da 

construção de novos padrões de relacionamento entre sociedade e natureza30. 

Diferentemente do enfoque da escassez característico dos debates ambientais entre os anos 70 

e 90 e da aposta na substituição dos recursos naturais exauridos e na mitigação dos danos 

ambientais causados pelas atividades econômicas, as formulações recentes sobre as relações 

                                                            
29Além dessas duas vertentes, a Nova Economia Institucional se voltava, nesse momento, a uma abordagem 
institucional aplicada às formas de acesso e uso dos recursos naturais, como no caso de Elinor Ostrom, que em 
Governing the Commons (1990), se dedicava ao entendimento da origem e do desenvolvimento de instituições 
relacionadas ao uso de recursos hídricos, focando formas de arranjo institucional eficientes na solução dos dilemas 
envolvidos nos usos privados de recursos comuns.  
30Em 2015, foi assinado em encontro da ONU o acordo global contido na Agenda 2030 e nos chamados Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável – elaborado com base nos Objetivos do Milênio (2000) -, que aponta uma agenda 
ambiciosa com foco no enfrentamento das mudanças climáticas, na redução da pobreza e em melhorias de 
prosperidade e bem-estar.  
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entre desenvolvimento e meio-ambiente enfatizam, de maneira crescente, a temática das 

mudanças climáticas e seus efeitos para a vida humana e a resiliência dos ecossistemas, 

especialmente sua capacidade de continuar prestando os serviços ambientais necessários ao 

bem estar social e à reprodução saudável das sociedades em longo prazo31 (ABRAMOVAY, 

2012). Leituras como as de Victor (2008), Heinberg (2011), Veiga (2010), Dowbor (2015) e 

Abramovay (2012) vêm chamando atenção para as imbricações entre a temática ambiental e a 

das desigualdades, e defendem que um novo modelo de desenvolvimento, mais igualitário e 

compatível com a preservação dos serviços ecossistêmicos só pode ser viável com a construção 

de novas formas de acesso e uso social dos recursos ambientais (ABRAMOVAY, 2012). Para 

além da redução de pobreza e do chamado crescimento verde, a resposta aos desafios hoje 

colocados estaria na transformação das bases materiais e energéticas que atualmente sustentam 

a reprodução social, e no melhor equacionamento de seu uso pelos diversos agentes sociais e 

econômicos, de forma a fazer frente às importantes desigualdades ainda existentes tanto entre 

países como dentro deles32. Isso passaria por uma mudança nos padrões de consumo - uma vez 

que o atendimento às necessidades básicas e a ampliação das capacitações não são compatíveis 

com o atual nível de consumo observado no alto da pirâmide social mundial – e por novas 

articulações entre sociedade e natureza capazes de, efetivamente, contribuir com a expansão 

das liberdades humanas. Isso ganha ainda mais importância diante das previsões de crescimento 

da população mundial nas próximas décadas, sobretudo nos países da África e da Ásia, onde se 

concentram os maiores níveis de pobreza e algumas das mais importantes reservas ambientais 

do planeta (ABRAMOVAY, 2012). 

Em ‘Muito além da economia verde’ (2012), Ricardo Abramovay – importante pensador 

dedicado à temática ambiental no Brasil – apresenta uma leitura otimista de iniciativas recentes 

que, ainda que incipientes, apontam o sentido a ser seguido por uma nova economia, baseada 

no limite dos ecossistemas e na ética como centro da tomada de decisões. Para ele, o crescente 

reconhecimento do papel da natureza e de formas inovadoras de uso dos recursos traz 

oportunidades promissoras para a atividade econômica, combinando possibilidades concretas 

de expansão de liberdades substantivas e de regeneração de serviços ecossistêmicos. A partir 

                                                            
31Essa ideia tem forte aderência com o debate acerca dos estilos de desenvolvimento de teóricos cepalinos como 
Aníbal Pinto (1977) e Osvaldo Sunkel (1980) e com reflexões mais recentes como a do biogeógrafo evolucionista 
Jared Diamond (2002), da Universidade da Califórnia, que apontam o papel central da natureza e das bases naturais 
de recursos nos estilos de desenvolvimento experimentados pelas diferentes civilizações ao longo do tempo. 
32Apenas para se ter uma ideia de como essas desigualdades se apresentam no mundo contemporâneo, dados do 
Banco Mundial apontavam que em 2004, os EUA emitiam 155 vezes mais gases de efeito estufa do que Bangladesh 
(ABRAMOVAY, 2012). 
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de exemplos como a moratória da soja e iniciativas internacionais de certificação social e 

ambiental das atividades empresariais, Abramovay aponta traços inéditos no funcionamento 

dos mercados contemporâneos que os colocam como instância fundamental, ainda que não 

exclusiva, na construção de novos padrões de relacionamento das atividades econômicas com 

a natureza33. A interação entre os mercados e a vida social – e não sua dicotomia – e, mais 

recentemente, o papel crescente de formas de cooperação em rede possibilitadas pelo avanço 

das tecnologias digitais, abrem importante caminho para uma maior incorporação de valores 

ambientais, éticos e de equidade social nas atividades econômicas (ABRAMOVAY, 2012). 

Porém, o mesmo autor mostra que os importantes avanços nos anos recentes em termos de 

eficiência material e energética das atividades produtivas – observados em estratégias como 

como reciclagem de materiais e adoção de fontes renováveis de energia, por exemplo – não têm 

sido suficientes para reduzir os impactos ambientais da atividade econômica e a pressão sobre 

os ecossistemas, que segue sendo cada vez mais severa34 (ABRAMOVAY, 2012). E a chave 

para isso está na permanência das desigualdades - sobretudo no que se refere ao acesso e uso 

de recursos como terra, água, e fontes de energia -, que favorece usos predatórios, anula os 

ganhos ambientais e intensifica a degradação ambiental. A construção de uma nova economia 

suporia, portanto, importantes transformações nas formas de vida, em um modelo capaz de 

combater as desigualdades e de encarar os ecossistemas, para além de externalidade, como base 

material, energética e biótica das quais dependem as sociedades humanas (ABRAMOVAY, 

2012).  

1.4. A emergência do território como categoria fundamental do desenvolvimento 

As últimas décadas do século XX marcaram, como dito, uma importante alteração nas 

concepções sobre o desenvolvimento. Para além de sua dimensão econômica, passou-se a 

chamar atenção, cada vez mais, para a política e a natureza tanto na explicação das diferentes 

trajetórias dos países ao longo do tempo, quanto na defesa de novos rumos para o capitalismo 

contemporâneo. Importante contribuição nesse sentido foi dada, inicialmente, pela abordagem 

das capacitações de Amartya Sen, que chamava atenção para o fato de que o crescimento 

                                                            
33Porém, a maior difusão de iniciativas nesse sentido demandaria uma importante ruptura na forma como a ciência 
econômica enxerga, tradicionalmente, os mercados. Para Abramovay (2012) os economistas não estudam 
mercados, apenas os supõem como mecanismo geral de coordenação, ofuscando agentes, visões de mundo e 
conflitos. Como enfatizado pela sociologia econômica desde os anos 80 (Granovetter, 1985; Fligstein, 2003), estes 
não constituem esfera autônoma da vida social, mas consistem em estruturas de interação históricas e socialmente 
imersas, sujeitas, portanto, à interferência de diferentes agentes e forças sociais, que contribuem para sua 
construção (ABRAMOVAY, 2012). 
34De acordo com Abramovay (2012), 16 dos 24 serviços ecossistêmicos prestados à humanidade já foram 
destruídos ou estão sob séria ameaça. 
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econômico não representa fórmula universal para a promoção de bem-estar, e de que esse se 

relaciona mais à expansão das capacidades e liberdades humanas e, portanto, a maior igualdade 

de oportunidades, do que propriamente ao aumento do produto e da renda. As leituras que se 

seguiram aprofundaram o entendimento das articulações entre as variadas dimensões dos 

processos de desenvolvimento, enfatizando as interdependências entre economia e política e a 

centralidade das coalizões – inclusivas ou extrativas - na direção assumida por esses processos. 

Ao mesmo tempo, os debates sobre a questão ambiental e a sustentabilidade se voltam, cada 

vez mais, à defesa de uma revisão dos padrões de acesso e uso dos recursos ambientais que 

sustentam a reprodução das diferentes sociedades, marcadas, ainda hoje, por importantes 

desigualdades que bloqueiam a ampliação do leque de oportunidades humanas e formas mais 

promissoras de relacionamento com a natureza.  A literatura apresentada permite, portanto, 

dizer que os debates que emergem no início do século XXI enxergam o desenvolvimento como 

processo histórico e multidimensional, que envolve uma trama complexa de coalizões e 

interesses e que tem, como aspecto decisivo, a restrição ou a liberação dos potenciais dos 

indivíduos e dos variados grupos sociais. As sociedades se diferenciam, em grande medida, 

pelas formas como dispõem desigualmente de seus estoques de recursos - naturais, econômicos, 

sociais e simbólicos -, franqueando o acesso a grupos mais restritos ou mais amplos e, dessa 

forma, se constituindo como mais ou menos democráticas, desiguais ou marcadas por bem-

estar e privação (FAVARETO et al., 2015). Essa ideia, somada à necessidade de um novo 

metabolismo entre sociedade e natureza responde pelo crescente destaque da temática 

ambiental e das desigualdades, que se configuram como os principais eixos estruturadores dos 

debates sobre o desenvolvimento contemporâneo.  

Isso implica que um estilo de desenvolvimento condizente com a agenda do século XXI e que 

seja, portanto, capaz de fazer frente a esse duplo desafio – a agenda ambiental e a das 

desigualdades – tem no enfoque territorial aspecto central e incontornável. E isso por, ao menos, 

duas razões principais. Primeiro porque as desigualdades espaciais são aspecto central das 

desigualdades mais amplas, e a heterogeneidade estrutural característica da configuração 

territorial de países como o Brasil segue sendo importante desafio a ser equacionado. Segundo 

porque a importância da busca de soluções que articulem bases de recursos, dinâmicas 

econômicas e novas formas de distribuição de poder e dos custos e benefícios do 

desenvolvimento implica, necessariamente, em um maior diálogo com as especificidades 

territoriais. Grandes temas da agenda contemporânea, como as mudanças climáticas e a 

produção de energia e de alimentos, e a emergência de retóricas como as do desenvolvimento 
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territorial, da economia circular, e dos circuitos curtos e sistemas agroalimentares sustentáveis 

reposicionam o território nos debates sobre o desenvolvimento contemporâneo. Além disso, o 

olhar acerca das coalizões que emerge da literatura apresentada ilumina a centralidade de 

diferentes formas de interação social e de dominação que só podem ser entendidas a partir de 

seu enraizamento em estruturas de poder que são territorialmente dadas. Diferentemente de 

períodos anteriores em que os processos de desenvolvimento eram entendidos, principalmente, 

a partir das ações do Estado central em aliança com grandes forças econômicas no plano 

nacional, os olhares atuais têm como cenário uma complexa teia de interdependências 

multiescalares que envolve, para além dos governos centrais, múltiplos arranjos de forças 

sociais em coalizões que apresentam suporte nos diferentes espaços subnacionais, regiões, ou 

outros recortes territoriais (FAVARETO et al., 2015).  

São ricos os conhecidos debates acerca da definição de territórios, sobretudo na literatura da 

geografia e de outras ciências humanas e sociais desde meados do século passado. Algumas 

abordagens entendem os territórios como meios para o desenvolvimento. Algumas como fim. 

Outras enfatizam aspectos geográficos e bases de recursos. Outras ainda os entendem a partir 

de visões sobre conflitos, ou a partir de sua dimensão identitária. Mas quando se associa a ideia 

de território à de desenvolvimento, ela precisa ser tomada enquanto espécie de categoria síntese, 

que permita mobilizar algumas ordens de interdependências, entre sistemas sociais e naturais, 

local e extra local, Estado, economia e sociedade, em narrativas que reconheçam seu papel 

fundamental nos processos de desenvolvimento e na busca pelo equacionamento de um novo 

modelo. E tomar os territórios de forma substantiva, enquanto unidade de análise fundamental 

para a compreensão dos fenômenos do mundo social e dos nexos causais do desenvolvimento, 

como local de encontro dos objetivos de preservação dos ecossistemas e de redução das 

enormes desigualdades ainda hoje persistentes, demanda um instrumental analítico capaz de 

fornecer um melhor entendimento da forma como se compõem e se organizam, nas diferentes 

configurações territoriais e entre elas, as múltiplas dimensões que importam nos processos de 

desenvolvimento – economia, sociedade, natureza – e suas repercussões em termos de 

ampliação ou restrição das oportunidades e liberdades dos agentes e grupos sociais, objetivo 

ético do desenvolvimento. E isso traz novos desafios empíricos e teóricos ao campo do 

planejamento territorial. A unidade entre elementos naturais, sociais e econômicos demanda a 

construção de uma visão condizente com as interdependências entre esses variados domínios, 

capaz de dar conta da complexidade da trama territorial que sustenta o mundo contemporâneo, 

e aponta para a necessidade de abordagens que mobilizem recursos teóricos fornecidos pelas 
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variadas tradições disciplinares dedicadas aos fenômenos sociais em um quadro analítico 

relacional, que coloque em diálogo essas diferentes dimensões. Isso é o que pede a evolução 

recente dos debates sobre o desenvolvimento. Porém, a análise da trajetória das teorias e das 

práticas dedicadas à dimensão territorial que se apresenta nos próximos capítulos mostra que 

as abordagens e os instrumentos analíticos hoje disponíveis no campo do planejamento 

territorial não vêm avançando, de maneira significativa, nessa direção. 
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2. BASES CONCEITUAIS DAS RELAÇÕES ENTRE ESPAÇO E 
DESENVOLVIMENTO 

A evolução histórica e conceitual dos debates sobre as relações entre espaço e desenvolvimento 

é, em grande medida, tributária dos debates mais amplos entre diferentes modelos teóricos 

desenvolvidos pela Economia para explicar as origens e dinâmicas de desenvolvimento ao 

longo do tempo. As causas e fatores determinantes do progresso e do crescimento econômico 

foram objeto de estudos desse campo disciplinar desde os autores clássicos – Adam Smith, 

David Ricardo, Thomas Malthus e Stuart Mill - e sua busca pelos mecanismos responsáveis 

pela riqueza das nações, sendo esse também o mote das análises espaciais pioneiras 

desenvolvidas a partir do início do século XX (BENKO, 1998; BONENTE, 2007; 

CAVALCANTE, 2008). Naquele momento, a crescente hegemonia do pensamento neoclássico 

ortodoxo a partir da publicação de Princípios de Economia (1890), de Alfred Marshall, 

fortalecia construções teóricas baseadas em pressupostos de equilíbrio e convergência que 

resultariam dos mecanismos de livre mercado. As teorias espaciais, nesse contexto, baseavam-

se em formulações microeconômicas sobre os determinantes da localização das atividades 

econômicas no espaço, entendidos como produto do trade-off entre economias de escala e 

custos de transporte (BENKO et al, 1994; THISSE, 2011). Sob o modelo industrial fordista, 

hegemônico no período do pós-guerra, duas ortodoxias rivais dominavam os debates sobre o 

desenvolvimento (BENKO et al., 1994). Uma delas era a teoria das etapas de Rostow, que 

baseava estratégias de modernização principalmente nos países do então chamado Terceiro 

Mundo; a outra agregava abordagens estruturalistas desenvolvidas entre teóricos como Perroux, 

Myrdal e Hirschmann -, e entre os teóricos latino-americanos da CEPAL35, fortemente 

influenciados pela crescente proeminência das ideias de Keynes e Schumpeter no pensamento 

econômico (BENKO et al., 1994). As análises espaciais nesse momento incorporavam 

conceitos de concorrência imperfeita e retornos crescentes que, contrariando o equilíbrio 

neoclássico das teorias da localização, enfatizavam o caráter inerentemente desequilibrado dos 

processos de desenvolvimento econômico, derivado de mecanismos de causação cumulativa 

que estariam na base das dinâmicas espaciais de tipo centro-periferia e que passavam a ser 

objeto de intervenção estatal, sobretudo nos países subdesenvolvidos. A partir do final dos anos 

70, porém, com a crise do fordismo, as abordagens estruturais sobre as dinâmicas espaciais 

deram lugar a análises voltadas à flexibilização dos processos produtivos, ao caráter endógeno 

do desenvolvimento territorial, e às formas de inserção competitiva dos lugares na economia 

                                                            
35E suas variações heterodoxas como a teoria marxista da dependência (BENKO et al., 1994). 
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global, em um contexto de retomada da hegemonia neoclássica no pensamento econômico e da 

emergência e consolidação do modelo neoliberal nos anos 90. 

Ao longo do tempo, o campo dos estudos regionais se diversifica e, para além da economia, 

passa a contar crescentemente com importantes contribuições de outras tradições disciplinares, 

como a geografia, a sociologia, a ciência política e vertentes da economia política e institucional 

que introduzem o papel das instituições, dos agentes e das lutas políticas envolvidas na 

configuração dos diferentes espaços, para além do enfoque na dimensão econômica das 

dinâmicas espaciais (BENKO, 1998). No caso da geografia, são amplamente conhecidas as 

importantes contribuições derivadas dos debates sobre as distinções conceituais entre espaço, 

território e região36, sobre a produção social do espaço das vertentes críticas dos anos 70, e dos 

debates mais recentes que baseiam visões e concepções transescalares dos processos de 

desenvolvimento, complexificando leituras hegemônicas sobre a perda de importância das 

escalas intermediárias entre o local e o global na fase atual do sistema capitalista. Buscando 

traçar um panorama da evolução do campo teórico voltado às relações entre espaço e 

desenvolvimento, o presente capítulo discute os avanços e limites das abordagens sobre o 

espaço e a dimensão territorial nas diferentes tradições disciplinares ao longo do tempo e hoje 

em dia, apresentando um balanço das análises atuais à luz dos desafios apresentados pela 

agenda contemporânea de desenvolvimento. Para tanto, as teorias são apresentadas em dois 

grandes conjuntos – aquelas que têm a dimensão econômica no centro das análises, e aquelas 

que têm na dimensão política sua ênfase principal. Não se trata de uma descrição exaustiva dos 

autores e correntes de pensamento, bastante conhecidos e debatidos pela literatura 

especializada, mas de uma leitura que permita vislumbrar a evolução das teorias com o intuito 

principal de identificar elementos que, hoje ausentes, poderiam contribuir com a construção de 

novos aparatos explicativos, coerentes com os desafios da atualidade.  

2.1. Economia regional e urbana: a dimensão econômica no centro do debate 

2.1.1. Teorias clássicas da localização: primeiras contribuições da economia regional, 
equilíbrio e a neutralidade do espaço 

Com a crescente hegemonia do pensamento neoclássico na economia derivada das reflexões de 

Marshall no final do século XIX ganhavam força, como dito, os questionamentos acerca dos 

fatores microeconômicos responsáveis por determinar os padrões de localização geográfica das 

atividades econômicas (BENKO, 1998; BONENTE, 2007; CAVALCANTE, 2008). A partir 

do trabalho de geógrafos e economistas alemães na virada para o século XX, o espaço ganhou 

                                                            
36Para uma síntese desse debate, ver a importante contribuição de Hasbaert (2011). 
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maior visibilidade no pensamento econômico através de reflexões que, utilizando-se de 

modelos matemáticos, buscavam demonstrar que a localização ótima das atividades resultava 

de um equilíbrio entre forças de concentração – principalmente as economias de escala - e de 

dispersão – sobretudo custos de transporte - que, impulsionando os agentes econômicos em 

direções diferentes, determinariam a forma de organização espacial das atividades 

(CAVALCANTE, 2008; THISSE, 2011). As teorias clássicas da localização, como ficaram 

conhecidas, permitiram avanços no entendimento dos fatores determinantes das hierarquias 

existentes entre os espaços econômicos e na construção de modelos de localização espacial que, 

desde então, são frequentemente revisitados e atualizados por novas vertentes da economia 

regional. Porém, partindo das premissas neoclássicas de concorrência perfeita e livre mercado, 

essas análises pioneiras desprezavam a existência de externalidades, reduzindo a localização 

das atividades a custos de distância e permitindo previsões de equilíbrio e convergência de 

rendas regionais que, com o tempo, se mostraram equivocadas. Baseadas em uma concepção 

de espaço homogêneo e entendido como mera superfície de atração de investimentos 

produtivos, sem consideração às especificidades dos diferentes territórios e de suas dinâmicas 

econômicas, as teorias clássicas não puderam resolver, de fato, o trade-off existente entre 

concentração e dispersão das atividades econômicas, configurando-se apenas como uma 

descrição da estrutura espacial da economia (BENKO, 1998; FUJITA et al., 1999; PECQUEUR 

et al., 2005; CAVALCANTE, 2008).  

Considerado o pai fundador da economia espacial, Johann Heinrich von Thünen (1780-1850), 

proprietário de terras alemão, buscava entender a localização das atividades agrícolas na 

Alemanha pré-industrial em um momento em que a realidade agrária era predominante na 

maioria dos países europeus (BENKO, 1998; CAVALCANTE, 2008; THISSE, 2011). Em O 

Estado Isolado, de 1826, dedicou-se a demonstrar que a organização espacial da agricultura se 

dava em função dos custos de transporte e da natureza da produção. Seu modelo caracterizava-

se pela existência de círculos concêntricos em torno das cidades, cada um deles dedicado ao 

plantio de diferentes produtos agrícolas, a depender dos custos de transporte derivados da 

distância em relação à cidade (CAVALCANTE, 2008). Apesar de demonstrar que a partir de 

condições homogêneas do espaço as atividades agrícolas não eram igualmente distribuídas, 

uma vez que implicavam em diferentes custos de transporte, tratava-se de um modelo 

matemático que pressupunha condições dificilmente encontradas na realidade concreta dos 

sistemas econômicos, como mercados de terras perfeitamente competitivos. Ainda que não 

possa ser considerado um autor neoclássico, já que foi contemporâneo de Ricardo e 
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desenvolveu suas reflexões anteriormente às análises neoclássicas, Thünen utilizava-se do 

pressuposto do livre mercado e apresentava um modelo que, sem incorporar a dimensão 

tecnológica, tinha caráter estático e pouca aderência às dinâmicas reais observadas 

(CAVALCANTE, 2008).   

Já Alfred Weber (1868-1958), economista alemão e irmão do sociólogo Max Weber, 

desenvolveu sua teoria da localização industrial no auge da hegemonia neoclássica no 

pensamento econômico. Sua principal contribuição à economia espacial, contida em Theory of 

the Location of Industries (1909) e elaborada a partir de observações sobre a evolução da 

localização industrial na Alemanha entre 1860 e 1895, é a de que as decisões quanto à 

localização das atividades industriais decorrem de um balanço acerca da interação entre custos 

de transporte, custos de mão-de-obra e forças de aglomeração (BENKO, 1998; 

CAVALCANTE, 2008). Dotadas de mobilidade e voltadas à maximização de seus lucros, as 

empresas privadas tenderiam a se localizar em pontos ótimos do espaço onde seus inputs – 

energia, matérias-primas e mão-de-obra – apresentassem os menores custos possíveis, bem 

como os custos de transporte para colocação da produção no mercado (BENKO, 1998). Ainda 

que não considerasse ganhos crescentes de escala, esse autor avançou ao admitir a existência e 

o papel de fatores de aglomeração nas decisões locacionais, incorporando-os ao seu esquema 

mesmo que de forma menos objetiva, quando comparada ao tratamento analítico dado aos 

outros fatores apontados (BENKO, 1998; CAVALCANTE, 2008). Weber foi responsável pela 

abertura de um novo campo teórico de investigação, tendo sido o primeiro a construir uma 

teoria dos sistemas de localização industrial, que foi retomada décadas depois, pela chamada 

Escola de Iena (BENKO, 1998).  

A Escola de Iena ganhou proeminência nas análises da economia urbana e regional em um 

momento de crescente interesse na emergência de cidades e na hierarquia entre diferentes 

aglomerações urbanas (BENKO, 1998). A partir dos mesmos elementos microeconômicos 

predominantes nos autores anteriores – maximização de lucros e minimização de custos –, essa 

vertente enfatizava a existência de redes hierárquicas de lugares centrais que concentravam 

bens e serviços mais sofisticados e possuíam vasta zona de influência nas regiões de entorno 

(BENKO, 1998). Observando a rede de cidades equidistantes no sul da Alemanha, o geógrafo 

alemão Walter Christaller (1893–1969) dedicou-se a entender as leis que determinavam o 

número, o tamanho e a distribuição das cidades, em Central Places in Southern Germany 

(1933). Estabelecendo os princípios de organização urbana do espaço regional através de um 

paralelo entre as hierarquias urbana e de serviços, Christaller foi o primeiro autor a desenvolver 
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uma teoria da localização das atividades terciárias, e a demonstrar a tendência a arranjos 

hexagonais em sua distribuição (BENKO, 1998; CAVALCANTE, 2008). No mesmo sentido e 

ampliando essa análise, o economista alemão Auguste Losch (1906–1945) propôs, em The 

Economics of Location (1940), a ideia de hierarquia entre áreas de mercado, partindo de áreas 

menores para maiores, em um movimento analítico contrário ao de Christaller 

(CAVALCANTE, 2008). Ambos os autores e suas teorias sobre os lugares centrais marcaram 

o início da economia urbana e inspiram até hoje importantes análises sobre a organização de 

redes e a hierarquia de cidades. Porém, além dos limites analíticos impostos pela adesão aos 

pressupostos neoclássicos – e sua ênfase na microeconomia e no equilíbrio espacial – essa 

vertente descreve a estrutura espacial das atividades econômicas sem explicar os mecanismos 

que fazem com que centros importantes sejam hierarquicamente superiores, não explicando, 

portanto, o surgimento da hierarquia urbana (BENKO, 1998; FUJITA et al., 1999; 

CAVALCANTE, 2008; THISSE, 2011). 

Em 1956, a publicação de Location and Space Economy, do economista norte-americano 

Walter Isard, marcou o nascimento da chamada Regional Science, traduzindo as reflexões dos 

teóricos da localização do alemão para o inglês e unificando os debates anteriores (BENKO, 

1998; FUJITA et al., 2004; CAVALCANTE, 2008). O nascimento desse novo campo de 

estudos coincidiu com o aumento sistemático da preocupação com as disparidades regionais a 

partir dos anos 50, já que estas se avolumavam contradizendo a tese do equilíbrio preconizada 

pelas vertentes neoclássicas hegemônicas até então. A necessidade de novos métodos e técnicas 

para se pensar o problema das disparidades econômicas entre diferentes regiões, e para basear 

intervenções capazes de minimizar essa tendência, levou à criação de inúmeros cursos 

especializados, inicialmente no âmbito de departamentos tradicionais de Economia e Geografia 

e, posteriormente, em programas específicos de ciência regional, como aquele pioneiro 

organizado por Isard na Universidade da Pensilvânia, ou as iniciativas francesas nas 

Universidades de Paris I e Paris XII (BENKO, 1998). Data também desse período a fundação 

de associações nacionais e internacionais voltadas aos debates regionais, como a Regional 

Science Association, criada nos EUA em 1954, e o surgimento de periódicos e revistas 

especializadas, como o Papers in Regional Science, também de 1954, o The Annals of Regional 

Science, em 1967, e a Revue d´Economie régionale et urbaine, em 197837 (BENKO, 1998). O 

conjunto de teorias clássicas evoluiu, portanto, de forma relativamente contínua de Von Thünen 

                                                            
37Em La Science Régionale (1998), Georges Benko apresenta um rico panorama acerca do percurso de 
desenvolvimento desse campo teórico em busca de autonomia. 
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a Isard. Ao partir de premissas neoclássicas de convergência, concorrência perfeita e equilíbrio 

de mercado, as teorias de localização industrial e de lugares centrais postularam um espaço 

homogêneo em que a hierarquia entre os lugares seria estruturada, principalmente, pelas forças 

de mercado (CAVALCANTE, 2008), visão diferente da ênfase nos retornos crescentes e no 

desequilíbrio espacial do desenvolvimento, elementos centrais nas análises que se desenvolvem 

a partir dos anos 50, como mostra a seção a seguir. 

2.1.2. Teorias do desenvolvimento regional dos anos 50/60: ênfase em fatores de aglomeração 
e na persistência de divergências 

No período pós-Guerra, durante a chamada era do ouro do capitalismo nos países avançados, 

difundiu-se amplamente o ideal de progresso com base no modelo experimentado pela 

economia norte-americana, que desfrutava de alto crescimento da renda e do PIB per capita e 

consolidava sua condição hegemônica na economia mundial (BENKO, 1998; BONENTE, 

2007). Até os anos 70, o chamado modelo de desenvolvimento fordista38 funcionou como 

princípio de organização do trabalho, como regime de acumulação, e como modo de regulação 

a guiar o ciclo de expressiva expansão capitalista que se estabeleceu no período (BONENTE, 

2007; MATTEO, 2011). Enquanto princípio de organização do trabalho, o fordismo era 

taylorismo com mecanização e com hierarquia entre atividades de concepção e fabricação dos 

produtos; enquanto regime de acumulação, apresentava-se como um conjunto estruturado de 

formas institucionais que regulavam o funcionamento da estrutura macroeconômica, fundada 

sobre a redistribuição dos ganhos de produtividade aos salários de forma a garantir o aumento 

da demanda; enquanto modo de regulação, era um sistema de regras que regulavam as relações 

entre capital e trabalho, garantindo a redistribuição através de leis sociais e trabalhistas, acordos 

coletivos e Estados de bem estar (MATTEO, 2011). Concebido como resposta aos desafios da 

crescente demanda agregada, caracterizava-se pelo modo de produção em massa e pelo foco 

em setores industriais como o automotivo, o elétrico e o petroquímico (MATTEO, 2011). 

Diferentemente do pensamento neoclássico e seu foco no livre mercado, as análises econômicas 

desse período defendiam a atuação do Estado como forma de garantir a estabilidade econômica 

e uma política anticíclica de redistribuição de renda de forma a estimular o crescimento da 

demanda. Essa visão baseava-se nas análises do economista britânico John Maynard Keynes, 

desenvolvidas na década de 30, que davam ênfase à ideia de que a economia não poderia estar 

apenas nas mãos do mercado e de que caberia ao Estado orientar o equilíbrio econômico, 

                                                            
38Termo inicialmente cunhado por Gramsci (MATTEO, 2011). Utiliza-se aqui a definição do fordismo dada por 
Bonente (2007) e Matteo (2011), com base nas reflexões desenvolvidas pela Escola de Regulação Francesa, em 
autores como Aglietta (1979), Lipietz (1985) e Boyer (1990). 
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contrariando a hegemonia liberal que, já desde a Depressão dos anos 30, se encontrava em 

declínio (BONENTE, 2007). Através do fomento do pleno emprego por meio do gasto público, 

de investimentos em infraestrutura, e de políticas monetárias e fiscais, os Estados Nacionais 

deveriam garantir as condições mínimas de reprodução da força de trabalho por políticas de 

distribuição de renda e de infraestrutura social, funcionando como principal instrumento para 

alcançar o objetivo central do progresso que, naquele momento, era sinônimo de crescimento 

econômico nos moldes norte-americanos (MATTEO, 2011). A vertente keynesiana da 

economia baseou tanto a estruturação dos Welfare States nos países desenvolvidos, quanto o 

pensamento e as políticas desenvolvimentistas nos países do chamado Terceiro Mundo39, 

ambos tendo o crescimento e a industrialização como meio e como fim do desenvolvimento 

(PERAFÁN, 2007; MATTEO, 2011). 

O paradigma industrial fordista promoveu importantes alterações na percepção do espaço em 

relação aos teóricos clássicos da economia espacial. Em primeiro lugar, nesse novo contexto, a 

dimensão espacial passava a ser entendida enquanto parte integrante do regime de regulação 

social, já que a garantia da reprodução ampliada do capital tinha forte relação com as formas 

de organização espacial do processo produtivo (MATTEO, 2011). Em segundo lugar, as 

dinâmicas econômicas em marcha, caracterizadas por processos acelerados de urbanização e 

industrialização, atestavam para uma tendência à polarização dos espaços regionais e à 

hierarquização entre eles, e a persistência de desequilíbrios desafiava a ideia de convergência 

das teorias espaciais elaboradas até ali. Crescia, naquele momento, o interesse nos processos de 

urbanização e em estudos sobre as aglomerações e cidades baseadas na grande empresa voltada 

à produção em massa. Nos países industrializados, as cidades passavam por uma relativa 

estagnação demográfica graças a políticas redistributivas que garantiam a permanência da 

população em territórios de menor produtividade, mas esse quadro era bastante diferente nos 

países do Terceiro Mundo, em que a chamada macrocefalia urbana expressava a drenagem de 

populações das áreas menos dinâmicas em um período de acelerada industrialização 

(MATTEO, 2011). Em terceiro lugar, o espaço econômico passava a frequentar as 

preocupações das políticas públicas. A entrada da problemática regional nas agendas públicas 

nacionais correspondia, naquele momento, ao aprofundamento da concentração regional das 

atividades produtivas e ao surgimento de aglomerações, cenário que deveria ser objeto de 

intervenção estatal. 

                                                            
39Denominação dada aos países recém descolonizados, emancipados ou que ainda não haviam completado seu 
processo de transição capitalista no contexto da Guerra Fria (BONENTE, 2007). 
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O contexto da segunda metade do século XX traz para o primeiro plano a necessidade de 

entender e intervir na distribuição espacial das atividades econômicas, fomentando reflexões e 

teorias que buscavam dar conta de fatores até então desconsiderados pelas análises da economia 

espacial. Incorporando a ideia de retornos crescentes e contrariando, portanto, as premissas da 

concorrência perfeita e de equilíbrio geral dos modelos tradicionais, emergiam correntes 

heterodoxas no pensamento econômico que, sob forte influência das teorias de Marshall, 

Keynes e Schumpeter, enfatizavam a natureza desequilibrada do crescimento econômico e os 

mecanismos responsáveis pela tendência de crescimento das aglomerações e, portanto, das 

desigualdades regionais, contrapondo-se ao ideário neoclássico da convergência via livre 

mercado (BENKO, 1998; CAVALCANTE, 2008; BONENTE, 2007). Uma delas era a vertente 

estruturalista do crescimento desequilibrado e da causação cumulativa; a outra era a vertente 

latino-americana da economia do desenvolvimento40 (BENKO et al., 1994; BONENTE, 2007; 

PERAFÁN, 2007). Ambas se constituíram como contraponto às visões etapistas dos processos 

de crescimento econômico e de equilíbrio que basearam as chamadas teorias da modernização 

nos países do Terceiro Mundo, apoiadas, principalmente, nas teorias de Rostow (1960) e Clark 

(1951), e para as quais o atraso poderia ser vencido através de reformas internas, importação de 

tecnologias e aceleração do crescimento econômico (BENKO et al., 1994; PERAFÁN, 2007; 

MADUREIRA, 2015). 

No caso da vertente estruturalista de autores como Perroux, Hirschmann e Myrdal41, buscava-

se enfatizar as especificidades dos processos de desenvolvimento vivenciados pelos países 

desenvolvidos - caracterizados por altos níveis de investimento, renda per capita e integração 

nacional -, e pelos subdesenvolvidos - marcados pela pequena capacidade de investimento, 

baixos níveis de renda per capita e baixos índices de crescimento econômico (CAVALCANTE, 

2008; MADUREIRA, 2015). Internamente aos países, as disparidades regionais resultariam das 

complementaridades existentes entre a concentração das indústrias e das atividades econômicas 

e as economias externas geradas e alimentadas por essa concentração, conformando 

mecanismos de retroalimentação responsáveis tanto pelos processos virtuosos de crescimento 

econômico das áreas desenvolvidas, quanto pelas dificuldades e permanência de baixas 

performances econômicas em áreas menos dinâmicas ao longo do tempo, principalmente nos 

países subdesenvolvidos (MADUREIRA, 2015). 

                                                            
40Vertente por sua vez subdividida entre os estruturalistas da Cepal e os neomarxistas da dependência (PERAFÁN, 
2007). 
41Que desenvolveram suas reflexões em contraposição às vertentes neoclássicas do crescimento equilibrado à 
época representadas por Rodan, Nurske e Harrod (BONENTE, 2007). 
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Através da influência central das análises de Schumpeter acerca do papel da inovação na 

dinâmica capitalista, o economista francês François Perroux (1903-1987) desenvolveu sua 

teoria dos polos de crescimento no momento em que a reorganização econômica do espaço 

francês era tida como affair nacional (BENKO, 1998). Em Teoria dos Polos (1955), ele 

mostrava as articulações existentes entre industrias motrizes – capazes de estimular as 

atividades de outras industrias - e movidas – cujas vendas aumentavam através das motrizes -, 

responsáveis pelo desenho de performances de crescimento econômico em polos, e não de 

forma homogênea no espaço (BENKO, 1998; LEMOS et al., 2005; CAVALCANTE, 2008; 

LIMA et al., 2010). Contrariando a ideia de equilíbrio geral42, ele mostrava que o 

desenvolvimento era intrinsecamente desequilibrado e que esses desequilíbrios deveriam ser 

ordenados pelo poder público, avançando em relação a Schumpeter ao enfatizar o papel das 

instituições e do Estado, juntamente com a importância dos empresários privados (LIMA et al., 

2010).  Uma vez que um polo industrial poderia modificar seu entorno geográfico e a estrutura 

geral da economia nacional, sendo portanto benéfico a ela, as ações estatais deveriam se 

concentrar em minimizar os efeitos negativos da polarização econômica através do estímulo às 

interdependências setoriais territorializadas, à complementaridade produtiva intraregional, e ao 

aprofundamento de encadeamentos industriais intraregionais, auxiliando na difusão do 

crescimento econômico pelo território nacional (LEMOS et al., 2005, CAVALCANTE, 2008).   

Partindo de diferentes visões sobre as virtudes da concentração para o crescimento econômico, 

as reflexões do teórico sueco Gunnar Myrdal (1898–1987) e do economista alemão Albert 

Hirschmann (1915–2012) buscavam, pela primeira vez, entender as causas da pobreza das 

nações e não da riqueza, como nos teóricos clássicos da economia (BONENTE, 2007; 

PERAFÁN, 2007). Através do conceito de causação circular e cumulativa, Myrdal (1957), 

prêmio Nobel em economia nos anos 70, desenvolve sua reflexão acerca da existência de uma 

inter-relação causal e circular entre os diversos fatores econômicos e não econômicos ligados 

ao desenvolvimento (CAVALCANTE, 2008; MADUREIRA, 2015). Nos países 

desenvolvidos, círculos virtuosos de causação cumulativa permitiriam o contínuo 

aproveitamento dos benefícios da aglomeração e do crescimento econômico. Já nos países 

subdesenvolvidos, círculos viciosos de arrefecimento das dinâmicas econômicas, desemprego 

e redução da renda explicariam a persistência de baixos padrões de desenvolvimento ao longo 

do tempo (MADUREIRA, 2015). Internamente aos países, os processos desiguais de 

desenvolvimento, longe de promover uma convergência das rendas interegionais, atestavam 

                                                            
42Difundida pelas reflexões do economista liberal francês Leon Walras, no final do século XIX. 
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para o fato de que o sistema econômico caminharia para o oposto do equilíbrio, sendo necessária 

a intervenção do Estado para conter as forças de mercado e inibir a lógica cumulativa do 

subdesenvolvimento (CAVALCANTE, 2008; LIMA et al., 2010; MADUREIRA, 2015).  

No mesmo sentido, Albert Hirschmann (1958) caracterizava o desenvolvimento como uma 

cadeia de desequilíbrios ao longo do tempo, precisando de intervenção e de planejamento para 

a criação das condições necessárias ao avanço do processo, que não seria espontâneo nos países 

retardatários e com baixa capacidade de investimento (MADUREIRA, 2015). Partindo de uma 

análise sobre os efeitos de encadeamento para trás e para a frente dos setores econômicos 

(linkage effects), o autor apresentava os mecanismos de transmissão do desenvolvimento entre 

regiões e entre setores líderes e satélites, interdependentes. No caso dos países 

subdesenvolvidos, as dificuldades e obstáculos estruturais existentes em superar os efeitos de 

polarização e os círculos viciosos entrelaçados de subdesenvolvimento decorreriam, 

principalmente, da escassez de setores modernos, da insuficiência de cooperação e 

empreendedorismo e da baixa interdependência setorial que faria com que as atividades 

industriais se constituíssem como enclaves com pouca ou nenhuma influência nas dinâmicas 

econômicas das regiões do entorno (CAVALCANTE, 2008). Diferente de Myrdal, Hirschmann 

via virtude na concentração, sendo as intervenções públicas necessárias para efetivar 

oportunidades de investimento e para contrabalançar a lógica cumulativa do 

subdesenvolvimento, maximizando os linkage effects através do fomento à infraestrutura social 

e física para impulsionar a atividade produtiva43 (CAVALCANTE 2008; LIMA et al., 2010).  

Partindo também de uma crítica ao equilíbrio geral neoclássico e ao modelo único de 

modernização, a teoria estruturalista do subdesenvolvimento periférico latino-americano que se 

desenvolveu a partir dos anos 50 no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL/Nações Unidas), enfatizava a natureza estrutural do atraso dos países da América 

Latina e as especificidades históricas do continente, decorrentes de formas particulares e 

permanentes de interação entre processos socioeconômicos, políticos e institucionais que 

complexificavam as visões sobre o desenvolvimento enquanto sequência de etapas. Afirmando 

a necessidade de uma teoria específica para os países atrasados, essa vertente se baseava nas 

reflexões do economista argentino Raul Prebisch que, demonstrando as relações desiguais 

                                                            
43Outra vertente que data desse período é a teoria da base exportadora de Douglass North (1977) que, partindo da 
realidade norte-americana, apontava para o casamento entre dinâmicas de aprofundamento da industrialização por 
substituição de importações e processos de especialização produtiva regional baseados em vantagens comparativas 
exportáveis como chave para o crescimento das cidades e sua maior inserção nacional e internacional (LIMA et 
al., 2010; MADUREIRA, 2015). 
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existentes entre os países centrais e a periferia do sistema capitalista, contrariava a teoria 

ricardiana das vantagens comparativas como base da divisão internacional do trabalho. 

Enquanto o centro exportava manufaturas, o que permitia seu rápido crescimento, as economias 

periféricas se baseavam na exportação de bens primários e cresciam de maneira mais lenta, o 

que garantia sucessivos superávits comerciais para o centro e consecutivos déficits para a 

periferia nas trocas comerciais estabelecidas entre eles (MADUREIRA, 2015). A deterioração 

dos termos de troca e as importantes heterogeneidades estruturais na América Latina eram, 

portanto, os principais componentes de um diagnóstico que tinha, na industrialização por 

substituição de importações, a saída para combater o desequilíbrio externo e superar o 

subdesenvolvimento, devendo ser planejada e conduzida pelo Estado44. No caso do Brasil, o 

principal expoente das ideias cepalinas no período foi o economista Celso Furtado, cujas ideias 

inspiram, desde então, diferentes gerações de estudiosos da questão territorial brasileira45. 

As vertentes desse período apontavam, assim, para a instabilidade e os desequilíbrios inerentes 

aos processos de desenvolvimento e para a natureza durável do atraso nos países 

subdesenvolvidos, em que as interdições aos efeitos de espraiamento e encadeamentos 

industriais e setoriais tornavam ainda mais necessária a intervenção estatal. Iluminando os 

mecanismos que tendiam a perenizar condições de subdesenvolvimento, essas teorias se 

constituíram enquanto marcos do olhar sobre o espaço regional como unidade de planejamento 

e políticas públicas, baseando a elaboração de políticas regionais46 que buscavam a 

uniformização das condições de modernização e de crescimento econômico ao longo dos 

territórios nacionais, através de investimentos em infraestrutura física e da transferência de 

recursos para regiões em desvantagem de forma a incentivar a demanda, o emprego e as 

atividades produtivas (MARKUSEN, 2001; CAVALCANTE, 2008). Porém, na prática, o 

encadeamento dentro e entre os diferentes setores produtivos que se buscava promover como 

forma de garantir o transbordamento e um maior equilíbrio entre as diferentes regiões dos países 

não aconteceu. O que se assistiu foram processos desiguais e descontínuos de crescimento 

econômico localizado, e um importante aumento das disparidades regionais e da concentração 

                                                            
44Para Prebisch, a industrialização por substituição por si só não garantiria a alavancagem, sendo necessário o 
desenvolvimento da indústria de produção de bens intermediários e de capital, e não só de bens de consumo, algo 
que teria sido comprometido diante das altas tarifas alfandegárias que, apesar de terem protegido as indústrias 
nacionais, teriam sido responsáveis pela privação da competição internacional, da modernização e da eficiência 
produtiva dessas indústrias (MADUREIRA, 2015).  
45As leituras de Furtado sobre a questão regional brasileira inspiraram políticas regionais pioneiras sob o nacional-
desenvolvimentismo dos anos 50 e 60 no Brasil, e são discutidas no capítulo 5 da presente tese.  
46A antiga política regional, em marcha até os anos 70, partia da realização de amplos diagnósticos compreensivos 
e de uma suposta racionalidade técnica a guiar a elaboração de estratégias de planejamento. 
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regional das atividades econômicas (MARKUSEN, 2001; PERAFÁN, 2007). No caso dos 

países periféricos, marcados por uma forte segmentação regional e distribuição desigual da 

renda no espaço, os arranjos produtivos decorrentes das iniciativas elaboradas constituíram-se 

enquanto complexos industriais territorialmente concentrados, conformando enclaves 

exportadores localizados, com baixo poder de difusão e integração regional, e apenas 

parcialmente integrados ao mercado nacional e internacional (LEMOS et al., 2005; 

CAVALCANTE, 2008; PERAFÁN, 2007). Apesar das vantagens dessas iniciativas para o 

crescimento agregado nacional, as desigualdades regionais mantinham-se como desafio a ser 

superado nas economias periféricas47 (LEMOS et al., 2005). 

Na explicação sobre o desenvolvimento espacialmente desigual, as vertentes apresentadas 

avançaram, portanto, na incorporação de fatores até então ausentes das análises espaciais, 

sobretudo a ideia de retornos crescentes inerentes às economias de aglomeração, que 

contrariava as premissas das teorias clássicas da localização. Nesse momento, crescia o 

interesse nos estudos sobre a hierarquia urbana e as dinâmicas das cidades que, concentrando 

produção e consumo, responderiam pela organização de seus entornos regionais (LEMOS et 

al., 2005). Os ideais de progresso, modernização, industrialização e de transformação dos países 

até então agrários em economias urbano-industriais, favoreciam olhares macroeconômicos, em 

que a escala nacional era a instância, por excelência, de desenvolvimento da questão regional 

sob o governo de Estados desenvolvimentistas e suas políticas de forte inspiração keynesiana. 

Porém os investimentos públicos na industrialização de regiões de baixo desenvolvimento e a 

busca da desconcentração das atividades econômicas não lograram uma redução significativa 

das disparidades regionais, e muitas críticas passaram a ser endereçadas a essas estratégias, com 

ênfase no grande volume de investimentos envolvidos e sua baixa efetividade na redução das 

assimetrias observadas – algo ainda mais importante no contexto de restrição do financiamento 

externo que viria a marcar as décadas seguintes. Somou-se a isso a crise vivenciada pelo modelo 

fordista de produção a partir dos anos 70 que, dando novos contornos à organização espacial 

das atividades econômicas, fragmentou os olhares sobre o desenvolvimento regional em um 

contexto de retomada da economia neoclássica e de retorno às ideias de livre mercado, de 

redução das intervenções do Estado na economia e de liberalização e abertura externa que 

                                                            
47No caso brasileiro, os arranjos produtivos implementados em regiões como o interior paulista alcançaram níveis 
maiores de integração regional, diferentemente daqueles implementados na região Nordeste, onde se consolidaram 
enclaves produtivos inseridos em entornos estagnados (LEMOS et al., 2005). 
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fundamentaram as estratégias neoliberais a partir de então, trazendo a esfera local para o centro 

das análises regionais a partir dos anos 80, como mostra a seção a seguir. 

2.1.3. Pós- fordismo, reestruturação produtiva e mudança de enfoque: do regional/nacional ao 
local/global 

Até os anos 60, as estruturas econômicas da produção fordista garantiram prosperidade e 

estabilidade social nos países desenvolvidos. Porém, turbulências na economia mundial 

relacionadas, entre outros fatores, aos dois choques do petróleo ocorridos ao longo da década 

de 7048, levaram à deterioração da posição competitiva dos EUA e a desordens no comércio 

mundial, gerando incertezas quanto ao futuro daquela estrutura produtiva concebida no pós-

guerra (BONENTE, 2007; MATTEO, 2011). Com a rápida elevação dos preços e das taxas de 

juros, a crise da demanda que ganhava força dispersava os mercados de massa, reduzindo de 

maneira importante a lucratividade das indústrias nos países desenvolvidos (BONENTE, 2007; 

MATTEO, 2011). Ao mesmo tempo, tinha efeito devastador sobre a dívida externa dos países 

em desenvolvimento, que passavam por um processo de industrialização e incremento de 

infraestrutura produtiva graças ao aporte de crédito e capital externo49 (MATTEO, 2011). Em 

um contexto de recessão global, a solução encontrada pelos empresários e pelo sistema 

econômico foi a internacionalização da produção, que somada à reorientação dos Estados em 

direção à abertura econômica e à implementação de medidas restritivas para controle da 

inflação e dos gastos públicos, compunha o núcleo central das recomendações contidas no 

Consenso de Washington (1989) (MATTEO, 2011). Essa dinâmica marcava a consolidação do 

modelo econômico neoliberal, caracterizado pela crescente centralidade da regulação exercida 

pelos organismos internacionais e pelo fim dos Estados desenvolvimentistas periféricos e de 

bem-estar social nos países do centro do capitalismo (BONENTE, 2007).  

Articulada a esse contexto mundial, a retomada da hegemonia neoclássica no pensamento 

econômico a partir do final dos anos 7050 representava o declínio de visões mais amplas e 

estruturais sobre o desenvolvimento contidas nas análises de viés keynesiano predominantes 

até então. Este passava a ser discutido a partir de um leque mais amplo de dimensões e novas 

                                                            
48Além dos choques do petróleo 1973 e em 1979, são citadas também a crise na produção de trigo da ex-URSS e 
a crise do Irã como fatores importantes de elevação dos preços e da crise das dívidas que se instaura no período 
(MATTEO, 2011). 
49A crise não foi homogênea em todos os países. Entre os dois choques do petróleo, países como o Brasil puderam 
se endividar graças à oferta excedente de petrodólares advinda da elevação de seu preço, contraindo dividas para 
incremento de infraestrutura e adiando o advento da crise que se iniciava nos países desenvolvidos (MATTEO, 
2011). 
50Tributária da teoria de equilíbrio de Solow (1956) e sua aposta na hipótese dos retornos decrescentes dos fatores 
de produção (MATTOS, 1999; OLIVEIRA, 2014). 
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temáticas, e essa mudança de enfoque apresentou importantes repercussões nos debates e 

teorias sobre o desenvolvimento regional (BONENTE, 2007). Diferentemente das vertentes 

anteriores e suas relativamente claras filiações teóricas nas primeiras décadas do século XX e 

no período pós-guerra, diversas linhas de análise se desenvolveram a partir dos anos 80, 

identificadas e classificadas de maneiras diferentes na literatura sobre o tema51. Em geral, pode-

se classificar esse conjunto de trabalhos em dois grandes grupos, não necessariamente 

antagônicos: as análises que se voltam ao processo de globalização econômica e o consequente 

adensamento de fluxos mundiais de informação e conhecimentos, que responderia pelo declínio 

da importância das distâncias físicas; e as análises que enfatizam o caráter endógeno do 

desenvolvimento e a centralidade da escala local como unidade de análise. Estas contam com 

importantes contribuições da nova economia institucional e da sociologia econômica – em 

autores como North (1990), Putnam (1996) e Granovetter (1985) - e congregam um extenso 

conjunto de estudos que apontam o potencial endógeno dos diferentes territórios e derivam seu 

desenvolvimento da capacidade coletiva de cooperar e criar ambientes propícios aos 

investimentos e aos negócios, incorporando elementos para além da ênfase nos fatores 

econômicos clássicos e referentes à infraestrutura física e produtiva, e contrariando as lógicas 

centralizadoras e uniformizadoras das vertentes anteriores. 

Para a análise que aqui se propõe, utiliza-se a classificação das teorias da economia regional 

desse período proposta por Matteo (2011). A partir da perda de vitalidade do modelo em marcha 

nos trinta anos gloriosos do pós-guerra, o autor aponta para a existência de duas grandes 

vertentes teóricas que emergem como resposta à crise do fordismo: a da especialização flexível 

e a da economia global. A especialização flexível tem como base a produção industrial fundada 

na inovação tecnológica e em novas formas de organização, com pequenas empresas altamente 

inovadoras em um mercado global de produtos de alta qualidade e produção orientada a uma 

demanda exigente e volúvel (MATTEO, 2011). O foco dos estudos são as formas de interação 

entre empresas cuja localização estaria, agora, livre dos vínculos hierárquicos característicos 

das metrópoles fordistas (MATTEO, 2011). Essa vertente se subdivide em dois grandes grupos: 

o dos distritos industriais marshallianos, de forte influência schumpeteriana e baseado na 

experiência da chamada Terceira Itália, que agrega as vertentes que se voltam às análises de 

clusters, milieus inovateurs e learning regions; e o das city regions, que traz para o primeiro 

plano o papel das grandes aglomerações nas dinâmicas econômicas pós-fordistas. No caso da 

                                                            
51Ver diferentes propostas de sistematização presentes em Benko (1998), Bonente (2007), Perafán (2007), 
Cavalcante (2008), Matteo (2011) e Karam (2012). 



57 
 

economia global considera-se os processos de financeirização da economia como 

característicos de um período pós-industrial e a ênfase recai sobre a formação do mercado 

global que, livre dos limites dos Estados nacionais, conferiria a algumas cidades/metrópoles, 

proeminentes no setor financeiro e ligadas por redes de comunicação, o papel de nós da 

economia mundial, sobretudo enquanto centros terciários, subvertendo sua vocação industrial 

fordista (MATTEO, 2011). Essa vertente também é subdividida em dois grandes grupos: o da 

superação do modelo industrial pelo terciário, preconizado por Manuel Castells no espaço de 

fluxos, e o das cidades globais, de Saskia Sassen (MATTEO, 2011).  

2.1.3.1. Especialização flexível 

As teorias da especialização flexível emergem como resposta à crise de regulação e produção 

fordista, com base nos achados de Piore e Sabel (1984) acerca da Terceira Itália52, para os quais 

a crise representava uma segunda bifurcação na trajetória da indústria e do regime econômico, 

como aquela assistida no final do século XIX entre a produção artesanal e em massa (MATTEO, 

2011; KARAM 2012). Esse novo modelo de produção vinculado à formação de distritos 

industriais seria a tendência, para eles, a suceder a produção em massa fordista, diferenciando-

se desta última por características como a adaptabilidade, a necessidade de alta qualificação, a 

propriedade pulverizada e formas de integração horizontal diante do esgotamento do modelo 

anterior, verticalizado e intensivo (KARAM, 2012).  Essas análises se dividem, como dito, entre 

a literatura voltada aos distritos industriais e sistemas de inovação e aquela dedicada às city 

regions. Ambas incorporam fatores relacionados à aprendizagem institucional e enfatizam a 

centralidade das relações não comerciais em seus modelos conceituais, considerando aspectos 

políticos, institucionais e organizacionais pouco trabalhados pela literatura econômica 

tradicional e defendendo as vantagens das aglomerações para geração de economias externas e 

elevação dos ganhos de eficiência coletiva (MATTEO, 2011; KARAM 2012). 

a) Distritos industriais e vertentes neoschumpeterianas de inovação regional 

A literatura que se volta aos distritos industriais marshallianos53 tem seu foco nas aglomerações 

industriais compostas por empresas de pequeno porte articuladas em redes de cooperação e 

concorrência e reguladas por instituições locais que facilitariam sua interação e recombinação 

diante do novo contexto mundial que se apresentava com a crise do fordismo (MATTEO, 2011). 

                                                            
52Região italiana que não faz parte nem do circuito produtivo tradicional, nem das áreas atrasadas do sul do país, 
descrita inicialmente por Bagnasco em 1977. 
53Agrega vertentes italianas e anglófonas voltadas aos clusters industriais, como Becattini (1994) e Porter (1990). 
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Pensado a partir do modelo da Terceira Itália54, e inicialmente teorizado por Becattini (1994), 

esse novo regime econômico teria como base as sinergias existentes entre a comunidade local, 

instituições e empresas, que, gerando processos virtuosos de inovação, especialização e 

complexificação da divisão do trabalho, garantiriam o aumento da produtividade local, da 

competitividade, e da produção de excedentes ao mercado externo (MATTEO, 2011). Para 

essas vertentes, a localização espacial das empresas não resulta apenas de considerações acerca 

da dotação de vantagens comparativas ricardianas – recursos naturais e matérias-primas - nos 

diferentes espaços, mas diz respeito a uma articulação de fatores históricos, sociais, 

institucionais e produtivos que, enraizados na comunidade local, fazem com que cada distrito 

seja único e permitem a criação de uma atmosfera de transmissão de conhecimentos que leva a 

processos constantes de inovação (MATTEO, 2011). Nesse contexto de transformação nas 

formas de organização dos territórios, as redes e hierarquias urbanas - existentes desde a 

primeira revolução industrial e consolidadas no fordismo – deixariam de ser elementos 

fundamentais para o desenvolvimento econômico, agora entendido como resultado da 

ampliação do poder de decisão da escala local, e de sua adequação às exigências da economia 

global referendadas por organismos internacionais.  

Partindo também do papel determinante da inovação, mas olhando para ela de forma mais 

autônoma do que as vertentes dos distritos industriais italianos, a literatura evolucionista 

neoschumpeteriana – que abrange as análises acerca dos ambientes inovadores (Aydalot, 1986; 

Camagni, 1991; Maillat e Perrin, 1992), learning regions (Florida, 1995; Maskell, 1998) e 

economias de proximidade (Pecqueur, 2000) – transpõe conceitos da biologia evolucionária 

para o estudo da natureza e comportamento das firmas, desenvolvendo análises 

microeconômicas sobre as dinâmicas industrial e tecnológica com base na ideia de inovação de 

Schumpeter55 (KARAM, 2012). Essa literatura vai além de Schumpeter e dos teóricos clássicos 

da localização e do desenvolvimento regional ao enfatizar, para além dos aspectos estritamente 

econômicos, o papel central dos ativos relacionais na promoção do desenvolvimento endógeno, 

sobretudo pesquisa, mão-de-obra e capital humano, vistos como fatores de produção assim 

como os tradicionais capital, trabalho e terra56. Iluminando a centralidade das formas de gestão 

do conhecimento em contraposição ao enfoque estratégico fordista baseado, principalmente, 

em ativos regionais tangíveis, essas leituras destacam, portanto, vantagens relacionadas à 

                                                            
54Além desta região italiana, as regiões flexíveis por excelência seriam aquelas ligadas à indústria têxtil em Nova 
Iorque e às indústrias de construção em várias cidades norte-americanas (MATTEO, 2011). 
55E sua concepção acerca da natureza evolucionária do sistema capitalista. 
56Os debates territoriais costumam se referir a essas duas classes de ativos como fatores hard e soft, tangíveis e 
intangíveis. 
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capacidade diferenciada de gerar conhecimento e inovação a partir de aparatos institucionais 

locais (DINIZ, 2005; KARAM, 2012). Esses recursos relacionais do território criariam janelas 

de oportunidade locacionais vinculadas à interação entre organizações econômicas e o ambiente 

externo, levando a processos de diferenciação regional e gerando oportunidades econômicas a 

empreendimentos de menor porte e marginais ao padrão industrial até então hegemônico 

(DINIZ, 2005; CAVALCANTE, 2008). 

b) City Regions  

A outra corrente teórica filiada à especialização flexível parte das city regions como locais 

privilegiados da nova ordem econômica mundial, e tem em geógrafos econômicos como Scott, 

Agnew, Soja e Storper (2001), da Universidade da Califórnia, seus principais expoentes 

(BENKO, 1998; MATTEO, 2011). A partir das reflexões de Peter Hall (1997, 2001) acerca das 

cidades mundiais, e de Saskia Sassen (1994) acerca das cidades globais, essa vertente propõe o 

conceito de cidades-região enquanto unidades que, monocêntricas ou policêntricas, constituem-

se enquanto motores essenciais para a funcionamento da economia global (MATTEO, 2011). 

Mesmo com o declínio dos custos de transporte e das comunicações, que levaria a uma 

diminuição da importância das distâncias físicas e a um padrão mais difuso de localização 

industrial, o mundo globalizado ainda se encontraria organizado ao redor de grandes regiões 

urbanas, nas quais à grande concentração corresponderiam processos chave de redução dos 

custos de transação, inovação e geração de oportunidades de negócio57 (MATTEO, 2011). Essa 

visão, que baseia o chamado novo regionalismo, passa a preconizar políticas públicas para 

intensificar vantagens competitivas das grandes cidades e áreas metropolitanas, contrariando 

uma política centralizada de desenvolvimento regional e trabalhando contra o equilíbrio entre 

as diferentes regiões (MATTEO, 2011). Uma vez que a globalização enfraqueceria os Estados 

Nacionais, entendidos enquanto barreiras econômicas ao comércio mundial e à abertura de 

fluxos comerciais, o fenômeno geográfico e institucional do atual estágio da economia mundial 

consistiria em uma hierarquia de escalas territoriais da atividade econômica e de relações de 

governança que variam do global ao local58 (MATTEO, 2011), retirando da escala nacional a 

                                                            
57Como no caso do papel do “burburinho” e do contato face a face, típicos das grandes cidades e descritos por 
Storper et al. (2004). 
58O conceito de governança que ganha proeminência nesse momento tem diferentes significados a depender da 
filiação teórica sob a qual é pensado. Para os neoliberais, seria uma forma de coordenação que mescla público e 
privado como forma de superação de falhas de mercado para promover o ambiente necessário às firmas e, portanto, 
ao crescimento econômico da região onde elas estão instaladas. Para os institucionalistas, o termo é visto como 
parte de um problema maior de coordenação global contemporânea. Esse tema será retomado na discussão sobre 
as reflexões da economia política apresentada na seção 2.2. 



60 
 

prerrogativa keynesiana de definição das políticas de desenvolvimento regional (MATTEO, 

2011). 

Trazendo essa análise para os países em desenvolvimento, porém, Matteo (2011) altera o 

cenário descrito por essas vertentes, argumentando que a reestruturação econômica nas 

economias periféricas teria provocado diferentes reflexos na geografia social dessas cidades-

região, caracterizadas em geral como superaglomerados derivados do surgimento de enclaves 

produtivos com baixos níveis iniciais de urbanização, setores modernos restritos e infraestrutura 

de baixa qualidade. Além disso, os processos de rápida industrialização e consequente migração 

populacional vivenciados por esses países teriam levado à fragmentação dos tecidos sociais 

nessas regiões, com reflexos percebidos no caráter fragmentário do espaço urbano e em 

fenômenos como o da violência vinculados às profundas desigualdades existentes (MATTEO, 

2011). Diferentemente dos processos observados nos países desenvolvidos, portanto, as 

cidades-região nos países em desenvolvimento se conformam enquanto plataformas de 

vantagens competitivas, proporcionando crescimento econômico e aumento de renda, mas sem 

estruturas institucionais de governança capazes de contribuir com a superação das profundas e 

crescentes desigualdades sociais que as caracterizam59 (MATTEO, 2011).  

2.1.3.2. Economia da globalização 

Por sua vez, as vertentes voltadas às reflexões acerca da economia global enfatizam as 

repercussões do processo de formação e consolidação do mercado global às formas de 

organização espacial das atividades econômicas. Caracterizado pela expansão dos fluxos 

comerciais para além dos limites dos estados nacionais, pela hipermobilidade do capital 

financeiro, e pela centralidade da informação e da tecnologia, o processo de globalização é visto 

sob duplo viés na literatura que se volta à nova geografia econômica mundial a partir dos anos 

80/90. O primeiro deles abrange a literatura da “morte das distâncias” e do “fim da geografia” 

contidos nas reflexões teóricas de O´Brien (1992), Ohmae (2001) e Thomas Friedman (2005), 

para os quais o progresso tecnológico, a inovação e o avanço das telecomunicações estariam 

reduzindo drasticamente a importância da distância na localização das atividades econômicas 

(RODRÍGUEZ-POSE et al., 2009). Com o desaparecimento das fronteiras políticas e o 

surgimento de novos atores, como regiões, empresas multinacionais e instituições financeiras, 

o mapa do mundo seria cada vez mais um mapa de fluxos financeiros, de capital e de informação 

                                                            
59Os limites dessa vertente, sobretudo quando se olha para os países em desenvolvimento, serão retomados mais à 
frente. 
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“sem espaço” (RODRÍGUEZ-POSE et al., 2009). O progresso tecnológico desvincularia cada 

vez mais a atividade econômica de seu contexto territorial e socioeconômico, fazendo com que 

o desenvolvimento e crescimento pudessem ocorrer virtualmente em qualquer lugar. A 

globalização traria, assim, uma erosão dos benefícios tradicionais das economias de escala e 

escopo, de modo que todos os territórios poderiam se beneficiar, tornando-se players globais 

(RODRIGUEZ-POSE et al., 2009). 

Contrariando essa visão de um mundo plano, há a literatura que enfatiza que as dinâmicas 

econômicas preconizadas pela visão anterior se restringiriam, na realidade, a algumas poucas 

grandes cidades vencedoras com a globalização, o que conferiria a elas – principalmente 

àquelas proeminentes no setor financeiro - o papel de nós da economia mundial (CONTI, 2005; 

RODRIGUEZ-POSE et al., 2009; MATTEO, 2011). Em um contexto de desindustrialização 

nos países desenvolvidos, em que as empresas passavam a relocalizar suas atividades 

produtivas em regiões de menores custos, essas análises se voltam a algumas grandes 

metrópoles que, assumindo um novo papel enquanto centros terciários e de fornecimento de 

bens e serviços altamente especializados, subverteriam sua vocação industrial fordista 

tradicional transformando-se em cidades globais interligadas por densas redes de comunicação 

(MATTEO, 2011). Essas visões, apresentadas a seguir, são tributárias das cidades mundiais 

descritas por Peter Hall (1997), para quem a nova divisão do trabalho e o grande fluxo de 

informações promoveriam a emergência de um novo tipo de cidade que, globalizada, 

terciarizada e informacionalizada, funcionaria como centro de poder político, de negócios, de 

atividades financeiras e de consumo, incrementando sua centralidade e iluminando a 

permanência e o reforço da vitalidade das aglomerações urbanas mesmo sob o contexto  da 

globalização (CONTI, 2005; MATTEO, 2011). 

a) Espaço de fluxos  

Em convergência com as reflexões da literatura sobre a “morte das distâncias”, o sociólogo 

Manuel Castells apresentava, em 1996,60 um olhar acerca da globalização a partir de seus fluxos 

de capital, de informação e de tecnologia, em que a lógica de organização territorial da 

economia estaria livre dos constrangimentos locais dado o papel crescente da tecnologia da 

informação na dinâmica econômica mundial. Por outro lado, contrariando a ideia de um mundo 

plano, o autor mostrava que as grandes metrópoles e áreas metropolitanas tenderiam a ter cada 

                                                            
60Há variadas menções na literatura sobre a distância entre as reflexões de Castells ao longo dos anos 90 – voltadas 
aos espaços de fluxos e ao planejamento estratégico - e suas leituras marxistas em sociologia urbana nos anos 70, 
discutidas mais adiante. 
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vez maior importância, funcionando enquanto nós da rede global de finanças e negócios onde 

se localizam as corporações globais e a sede de empresas, concentrando o capital, as estruturas 

de tomada de decisão e articulando de maneira crescente o poder econômico e o poder político 

(RODRIGUEZ-POSE et al., 2009; MATTEO, 2011). Ao mesmo tempo em que Castells previa 

relativa desmaterialização do espaço, o novo espaço de fluxos teria suporte material nas grandes 

cidades nós ou centros de controle, caracterizadas pelo predomínio de atividades terciárias de 

ponta (RODRIGUEZ-POSE et al., 2009; MATTEO, 2011). 

b) Cidades Globais 

A literatura que se volta às cidades globais também enfatiza a revalorização do papel das 

grandes cidades diante da reestruturação produtiva e da globalização da economia, que não 

significaria uma homogeneização dos espaços, mas a emergência de espaços vencedores 

beneficiários das tendências à concentração de atividades altamente especializadas, 

conformando uma rede mundial e hierárquica de cidades terciárias (RODRIGUEZ-POSE et al., 

2009). Essa é a visão expressa, por exemplo, na ideia de economia arquipélago de Veltz (1996), 

ou nas reflexões acerca das cidades globais de Saskia Sassen (1994). A partir da crise do 

fordismo, algumas poucas cidades desenvolveriam funções centrais na nova rede mundial de 

negócios que se consolidava com o aprofundamento do processo de globalização, 

transformando-se em lugares estratégicos para a realização de operações econômicas e 

financeiras globais (MATTOS, 2005, RODRIGUEZ-POSE, 2009; MATTEO, 2011). Com foco 

em Nova Iorque, Londres e Paris, Sassen analisa as mudanças na economia das cidades em 

posições superiores na hierarquia urbana mundial61 e cada vez mais apoiadas em serviços 

especializados. Entendidas enquanto atores, suas estratégias lhes assegurariam espaço no 

mercado competitivo, garantindo sua inserção na lógica econômica global (MONTE-MOR, 

2005; PETISCO, 2011; MATTEO, 2011). Se anteriormente o sucesso econômico se 

relacionava ao tipo de regulação exercido pelos Estados nacionais, as cidades globais 

emergentes no novo contexto seriam, agora, estruturas-chave para o entendimento das novas 

articulações de forças e formas de poder trazidas pela globalização (MONTE-MÓR, 2005). 

Tanto as análises da especialização flexível quanto as da economia global apontam para o fato 

de que as fontes estruturais de vantagem competitiva não desaparecem com a globalização. Ao 

contrário, o aumento da importância das proximidades na localização das atividades 

                                                            
61Não são todas as cidades que podem entrar nas disputas pelos mais altos postos na hierarquia da rede mundial 
de cidades. Hall (1997, 2001) as classifica como globais, subglobais e regionais. Sassen (1994) as divide em alfa, 
beta e gama (MATTEO, 2011).  
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econômicas - não só a física, mas cognitiva, organizacional, social e institucional – a ideia de 

inovação como resultado endógeno dos sistemas econômicos, e o papel central reservado a 

fatores intangíveis como o capital social (Putnam, 1996) e o burburinho da cidade (Storper et 

al., 2004) valorizariam crescentemente as características de grandes metrópoles e áreas 

metropolitanas, reforçando a centralidade das economias urbanas na organização espacial da 

economia e o foco das análises sobre o espaço urbano (MONTE-MOR, 2005; MATTOS, 2005). 

Além disso, essas vertentes enfatizam que com o enfraquecimento dos velhos núcleos 

industriais que haviam sustentado o sistema de produção em massa, entrava em cena uma nova 

forma de organização espacial da economia que, baseada em redes globais policêntricas e 

comandadas por metrópoles terciárias articuladas entre si, contrariava a continuidade espacial 

dos fenômenos econômicos e a existência de uma única ordem rígida e hierárquica regulando 

sua organização espacial62 (MONTE-MOR, 2005; CONTI, 2005).  

Inúmeras críticas são endereçadas a essas análises, como se discute adiante. Vale, aqui, destacar 

o que elas significaram sob o ponto de vista do planejamento regional que, com o declínio dos 

fundamentos de inspiração keynesiana, deixava de ser instrumento nacional de redução de 

disparidades econômicas regionais, e passava a ser visto como meio de implementação de 

políticas voltadas ao desenvolvimento de comunidades locais e ao aprimoramento da 

competitividade de regiões avançadas (CONTI, 2005). Esse movimento de redefinição de 

escalas de ação – para cima, de integração global da atividade econômica, e para baixo, de 

fortalecimento da escala local (FERNANDES et al., 2005) – e a consequente redução da 

importância da escala nacional nessas análises deu origem a uma série de debates que passaram 

a chamar atenção para a importância de abordagens transescalares, em oposição à rigidez das 

visões nacionais típicas do modelo fordista, e para além do pensamento único localista que, 

ganhando crescente hegemonia, estaria levando ao aumento de desigualdades e da 

fragmentação territorial. Além disso, o crescente foco nas dinâmicas em marcha nas grandes 

cidades globais e as análises acerca da natureza regional de suas economias63, redefiniu os 

contornos da questão urbana e acentuou o caráter urbano-regional do planejamento espacial 

(MONTE-MOR, 2005).  

 

                                                            
62O sistema econômico é visto como a soma de diferentes sistemas, contrariando a ortodoxia econômica e as 
vertentes heterodoxas das relações centro-periferia (CONTI, 2005). 
63Como as de Jane Jacobs (1980), por exemplo. 
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2.1.4. A Nova Geografia Econômica dos anos 90  

A publicação de Geography and Trade (1991), do economista Paul Krugman64, marca uma 

retomada dos debates acerca da localização das atividades econômicas e de tentativas de 

superação do trade off clássico das teorias espaciais entre aglomeração e dispersão, recolocando 

os territórios, ou a dimensão espacial, nas reflexões das correntes econômicas dominantes 

(BENKO, 1998; BONENTE, 2007; DAVEZIES, 2008; THISSE, 2011). Através da 

formalização de antigas ideias das teorias clássicas e da incorporação de novos fatores de 

localização industrial, a vertente denominada Nova Geografia Econômica65 (NGE) ganhou 

diversos adeptos e destaque entre as reflexões acerca do desenvolvimento local por oferecer 

uma representação teórica da organização espacial das atividades aparentemente ajustada à 

evolução da economia mundial naquele momento, em um contexto de transição de um padrão 

de maior dispersão das atividades econômicas, para um padrão de crescente concentração da 

produção e dos empregos que caracterizou a passagem dos anos 80 para os 90 (DAVEZIES, 

2008; RICHARDSON et al., 2011). A partir do reestabelecimento de um modelo centro-

periferia, essa vertente explica de que forma parâmetros-chave como integração de mercados, 

economias de escala, custos de transporte e mercados domésticos se combinam favorecendo a 

concentração da atividade econômica em regiões centrais, e como fatores localizados reforçam 

essa tendência em um mecanismo de causação circular movido por retornos econômicos 

crescentes provenientes da aglomeração (RICHARDSON, et al., 2011). A concentração de 

mercados e da produção manufatureira seriam a condição de ocorrência desses processos 

cumulativos - anteriormente previstos por Myrdal -, que Krugman modelou demonstrando os 

mecanismos responsáveis pelas desigualdades espaciais e pelo desenvolvimento desigual 

(THISSE, 2011).  

Diferente da convergência prevista pelos modelos neoclássicos, a NGE assume as divergências 

e o aumento de disparidades regionais como processo inevitável, inerente e desejável ao 

crescimento econômico (RODRIGUEZ-POSE et al, 2009).Construída sob o mesmo cenário das 

teorias do crescimento endógeno e, como elas, incorporando a ideia de retornos crescentes à 

análise da organização espacial da economia, essa vertente se dedicou a explicar porque, como 

e quando as atividades se concentram em algumas poucas localidades, enfatizando o papel dos 

                                                            
64Ganhador do prêmio Nobel em 2008, Krugman não pode ser considerado um economista espacial. Com suas 
análises buscava entender a interação entre retornos crescentes e concorrência imperfeita no funcionamento dos 
mercados globalizados e baseados no comércio de commodities, sendo tributário de teorias acerca do comércio 
internacional e da organização industrial que emergiam naquele momento (THISSE, 2011). 
65Por muitos críticos, contudo, melhor caracterizada como Nova Economia Geográfica. Críticas por parte de 
representantes da geografia econômica argumentam que pouco seria de fato novo nessa vertente (BENKO, 1998). 
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ambientes locais na busca por inovação e eficiência econômica e contrariando a concorrência 

perfeita das teorias clássicas (KRUGMAN, 1991, 2010; THISSE, 2011; RICHARDSON et al., 

2011). Ao mostrar que a localização deriva de um equilíbrio dinâmico entre as economias de 

escala – forças de concentração -, e custos de mobilidade – forças de dispersão -, ele aponta as 

condições específicas para o surgimento de padrões de distribuição espacial de atividades mais 

dispersos ou mais polarizados, a depender dos custos de transporte (THISSE, 2011; 

RODRIGUEZ-POSE et al., 2009).  

As formulações de Krugman e, posteriormente, de Fujita et al. (1999) vêm sendo cada vez mais 

incorporadas aos debates sobre a política regional (DAVEZIES, 2008) e, juntamente com as 

vertentes pós-fordistas, reforçam as reflexões sobre o desenvolvimento endógeno e a ênfase na 

importância do foco das intervenções públicas a favor das aglomerações, desencorajando 

esforços de desconcentração econômica. A partir dessas reflexões e de sua normatização por 

organismos internacionais, grande parte das políticas regionais dos países desenvolvidos vem 

passando, no contexto recente, por uma alteração de enfoque em direção à busca do 

aprimoramento da competitividade de aglomerações produtivas e demográficas através de 

investimentos voltados a estimular e dar suporte a ambientes de negócios capazes de garantir 

sua inserção produtiva nas redes da economia global. A concentração econômica e a questão 

da desigualdade espacial, foco dos debates e preocupações das políticas regionais tradicionais, 

passam a ser cada vez mais aceitos enquanto processos inerentes ao desenvolvimento 

econômico, e as estratégias de redução das assimetrias e de desenvolvimento balanceado 

passam a sair, de maneira crescente, da lista de prioridades dos governos centrais66 

(MARKUSEN, 2001; OECD, 2010).  

2.1.5. Limites teóricos e práticos das teorias espaciais pós-fordistas 

Dentre as críticas aos processos de transição do fordismo para o pós-fordismo tratados pela 

literatura apresentada, algumas delas merecem ser destacadas para respaldar o debate aqui 

proposto. Uma primeira linha de críticas às visões pós-fordistas se refere aos questionamentos 

endereçados à ideia de que a especialização flexível seria um novo paradigma de 

desenvolvimento, ou de que a globalização seria irreversível e que se integrar a ela seria algo 

inexorável (MATTEO, 2011). A especialização flexível como novo paradigma produtivo após 

a crise do fordismo não é consenso entre a literatura observada, e seus críticos enfatizam a 

                                                            
66A mudança do paradigma das políticas regionais e os debates entre politicas espacialmente cegas e sensíveis são 
objeto do capitulo 3. 
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coexistência de diferentes modelos a partir do declínio do paradigma da produção em massa. É 

o caso da Escola da Regulação, por exemplo, cuja crítica se refere à utilização de experiências 

específicas para a elaboração de modelos de caráter geral e substitutos do fordismo como 

organizador em larga escala (MATTEO, 2011). Autores como Boyer e Durand (1998) e Lipietz 

(1997) questionam se teria havido, de fato, um rompimento da ordem antiga, uma vez que ela 

envolveria complementaridades entre o sistema produtivo, a regulação macroeconômica, o 

sistema educativo e institucional, e formas de concorrência e organização das firmas que, não 

facilmente transformáveis no curto prazo, consistiriam em dificuldades para a evolução do 

sistema em direção a novos princípios (MATTEO, 2011). Para os regulacionistas, ainda que a 

crise de acumulação tenha levado à reestruturação produtiva e a uma série de reajustes na 

organização da economia, muitas grandes corporações fordistas não teriam obedecido à 

especialização flexível ou ao ideário pós-industrial, tendo ainda no paradigma da produção em 

massa um importante princípio organizador (MATTEO, 2011). No mesmo sentido, autores 

como Amin e Robins (1994) questionam a ocorrência de uma transformação estrutural da 

economia pós-fordista, uma vez que as leituras que a assumem teriam como base uma oposição 

conceitual limitada entre especialização flexível e produção em massa, ou flexibilidade e 

rigidez, simplificando uma realidade bastante mais complexa e caracterizada por uma permuta 

entre esses dois componentes no sistema capitalista (MATTEO, 2011). Contrariando o 

determinismo dessas análises, esses críticos se dedicam a mostrar que com o fim da hegemonia 

fordista, as formas flexíveis seriam apenas uma entre diversas formas de reestruturação 

produtiva que, longe de terem se tornado hegemônicas, convivem lado-a-lado com as formas 

tradicionais de produção. 

Questionando também os fundamentos das perspectivas teóricas voltadas aos distritos 

industriais e às análises neoschumpeterianas da inovação, muitas críticas apontam as 

dificuldades decorrentes de tentativas de réplica de experiências bem sucedidas como a italiana, 

cujo êxito seria resultado de uma conjunção de características peculiares – como o ambiente 

institucional e o capital social local – não facilmente encontradas em todos os territórios, 

fazendo com que poucos deles tenham, de fato, a capacidade de inovar (MATTEO, 2011). As 

distintas trajetórias territoriais observadas seriam determinadas pelas diferentes bases materiais 

e políticas de cada sociedade, bem como pelas formas de inserção dos territórios em relações e 

redes externas a eles67 (MATTEO, 2011). Além disso, muitos críticos enfatizam que os 

                                                            
67Para uma visão acerca dos fatores externos ao distrito em si que importam no seu desempenho econômico, ver 
Markusen (2005) e sua crítica aos distritos como paradigmas da economia contemporânea. 
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processos de inovação e desenvolvimento descritos por essa literatura – de forma aparentemente 

desvinculada de políticas públicas -, não representariam uma vitória da economia de mercado 

sobre as políticas estatais de desenvolvimento regional, como querem as visões neoliberais em 

marcha nos últimos vinte anos, mas resultariam de iniciativas públicas anteriores à 

especialização flexível e à globalização que, de grande utilidade diante da crise do fordismo, 

teriam criado as pré-condições para as trajetórias de sucesso observadas (MATTEO, 2011).  

Ainda sobre as análises que se voltam à transição da sociedade industrial para a pós-industrial, 

uma outra crítica merece ser destacada e se refere ao fato de que os diferentes países 

apresentaram respostas variadas à crise do fordismo (MATTEO, 2011). No caso dos países 

desenvolvidos, a acumulação flexível teria escolhido regiões antes não industrializadas, 

esvaziando e desindustrializando aquelas tradicionalmente produtivas (KARAM, 2012). Nos 

países em desenvolvimento, caracterizados por processos tardios de industrialização, pela 

existência de externalidades institucionais negativas, pelo desenvolvimento regional desigual, 

pela urbanização socialmente segmentada e pela ação coletiva compartimentada, os arranjos 

produtivos locais apresentariam importantes dificuldades para incorporar o progresso técnico 

(LEMOS et al., 2005). Diante de sistemas nacionais de inovação incompletos, com baixa 

presença de indústrias de bens de capital e baixa capacidade tecnológica dos agentes nacionais, 

o principal limite observado decorreria da incapacidade de endogeneização da produção de bens 

de capital, segmento responsável pela difusão de inovação e tecnologia, fazendo com que a 

acumulação de conhecimentos e tecnologia - vista como janela de oportunidade pela literatura 

evolucionista - seja limitada nas aglomerações periféricas, cuja situação inicial é desvantajosa 

ao avanço tecnológico e pode dificultar persistentemente a capacidade regional de inovação 

(MATTOS, 1999; OLIVEIRA, 2014). Somam-se a isso os limites para explorar as 

externalidades da urbanização68 e a limitação espacial dos transbordamentos e da difusão de 

inovações nesses países, que restringem os círculos virtuosos de inovação a espaços geográficos 

limitados69 (LEMOS et al., 2005). Uma vez que a literatura sobre clusters e distritos industriais 

não dá conta dos determinantes territoriais inerentes à condição das aglomerações industriais 

periféricas, se trataria de aprofundar o conhecimento acerca dos diferentes mecanismos de 

                                                            
68Para uma discussão sobre os diferentes tipos de externalidades - institucionais, perrouxianas, marshallianas, 
schumpeterianas, jacobianas e transnacionais – ver Lemos et al. (2005).    
69Além dos limites ao empreendedorismo - instrumento referendado por organismos internacionais -, da baixa 
capacidade de inovação de pequenas empresas, da heterogeneidade demográfica e da limitada tendência à 
migração de atividades para cidades menores (MATTEO, 2011). 
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reprodução de estruturas sociais que condicionam as formas de exploração das externalidades 

das aglomerações, e das possibilidades de alterá-las (LEMOS et al., 2005; MATTEO, 2011). 

Uma quarta linha de críticas às análises pós-fordistas se refere ao questionamento das visões 

que conferem uma homogeneidade inexistente aos processos espaciais e às formas de ocupação 

do território diante da globalização, como aquelas voltadas às city regions e às cidades mundiais 

ou globais (MATTEO, 2011). No caso das teorias sobre as city regions, mais abrangentes do 

que a dos distritos industriais, mas ainda assim tributárias da mesma matriz teórica, Amin e 

Robins (1994) questionam o determinismo de análises que, como as de Scott et al. (2001), 

teriam no modelo de especialização flexível o novo caminho por excelência para o 

desenvolvimento e para a mudança socioeconômica (MATTEO, 2011). Ao apontar para a 

segmentação das city regions em termos de classes sociais, renda e etnias, problema comum 

principalmente naquelas localizadas nos países subdesenvolvidos, esses autores desafiam o 

otimismo de leituras que as enxergam como modelo exemplar em resposta à crise do modelo 

fordista (MATTEO, 2011). No caso das reflexões sobre a globalização da economia, os 

principais limites apontados se referem à tentativa de classificação de uma variedade de 

fenômenos heterogêneos sob um único paradigma central de desenvolvimento que, decorrente 

da unificação dos mercados, homogeneizaria os diferentes espaços por meio de fluxos 

econômicos globais, reduzindo o papel dos Estados Nacionais na estruturação espacial da 

economia (MATTEO, 2011). Essa ideia, por sua vez, teria respondido pelo duplo deslocamento 

dos níveis de definição das políticas para as escalas supranacionais e locais, dando, como dito, 

a impressão de que essas regiões se interconectariam entre si e com as redes mundiais sem a 

interferência dos Estados Nacionais. Porém, o fato de serem grandes centros metropolitanos e 

lugares centrais nas redes econômicas mundiais não decorre exclusivamente de sua inserção na 

economia global, mas de processos históricos anteriores à globalização que forneceram o 

aparato institucional posteriormente mobilizado nos processos de flexibilização e abertura 

econômica (MATTEO, 2011). As teses da globalização omitiriam, assim, a relação entre os 

processos econômicos e político-institucionais envolvidos nas diferentes formas de organização 

social das populações que, historicamente, deram origem às aglomerações urbanas específicas 

e a suas diferentes trajetórias de diferenciação em resposta às transformações do capitalismo 

contemporâneo (MATTEO, 2011). 

Por último, as críticas endereçadas à Nova Geografia Econômica que, como dito, contribuiu 

com a consolidação de visões sobre as cidades como motores do crescimento nacional  e com 

a constituição do paradigma do desenvolvimento endógeno - demonstrando os mecanismos que 
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fazem com que os centros retenham atividades de alto valor agregado em detrimento das 

periferias – se concentram em questionamentos sobre a inevitabilidade dos processos de 

concentração da atividade econômica previstos por essa vertente, e se apoiam em leituras sobre 

as dinâmicas em curso ao longo dos anos 90 nos países desenvolvidos. Até a década de 80, as 

indústrias e atividades econômicas seguiam o padrão de localização modelado pela NGE e as 

regiões de maior produção e inovação desses países – as regiões metropolitanas - eram, também, 

aquelas que apresentavam maior oferta de empregos e melhores condições de vida, atraindo 

populações em busca de salários mais altos (DAVEZIES, 2008). Porém, os anos 90 marcaram 

uma profunda alteração nos padrões migratórios e de localização industrial em marcha até 

então. O processo de desindustrialização vivido por grande parte das regiões centrais e até então 

dinâmicas, o subdesenvolvimento persistente em algumas regiões e a alteração nos fluxos 

migratórios passariam a representar importantes desafios aos modelos desenvolvidos por essa 

vertente que, ignorando a existência de custos de congestionamento – como altos salários, por 

exemplo – não levaria em conta os processos cada vez mais recorrentes de redispersão das 

atividades econômicas nos espaços nacionais (THISSE, 2011).  

Além disso, ao enfatizar as assimetrias regionais em termos de diferenças de PIB e níveis de 

emprego, essa vertente não seria capaz de captar processos de convergência de rendas regionais 

decorrentes de mecanismos “invisíveis” como transferências governamentais e privadas, ou o 

desenvolvimento de economias residenciais que, em marcha em muitos países e a despeito da 

concentração produtiva, atestariam para um crescente divórcio entre regiões de produção e de 

consumo, diferentemente dos períodos de intensa urbanização dos países centrais (DAVEZIES, 

2008). O casamento entre crescimento econômico e desenvolvimento, ainda que verdadeiro em 

escala nacional, uma vez que não se pensa o desenvolvimento nacional na ausência de 

crescimento econômico, viria mais e mais se mostrando menos automático, portanto, quando 

se olha para as escalas subnacionais (DAVEZIES, 2008). Diferentemente do modelo da NGE 

no qual a localização da produção determina a ocorrência de melhores indicadores de 

desenvolvimento, o persistente agravamento das condições de vida nas grandes cidades e o 

retorno populacional a regiões não tradicionalmente as mais dinâmicas, tornariam mais 

complexas as realidades modeladas por essa vertente70. 

                                                            
70Em artigo recente, Paul Krugman revisita os principais pilares de sua nova geografia econômica e, à luz dos 
processos de desindustrialização dos países avançados, debate duas das que ele considera as principais e mais 
importantes críticas endereçadas à sua vertente: a dos geógrafos econômicos - que atribuem à NGE uma rasa 
simplificação das complexidades e riquezas da geografia econômica; e a de autores que apontam os ares “antigos” 
da NGE e sua dedicação a dinâmicas econômicas que mais se assemelhariam àquelas em marcha nos países 
avançados durante o início do século XX. Em resposta, ele argumenta que a NGE é uma ferramenta e não consiste 
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Em síntese, as críticas às teorias da especialização flexível, da globalização e da NGE se 

relacionam ao fato de que elas ignoram os processos históricos específicos que deram origem 

às diferentes regiões e, portanto, a evolução das articulações existentes entre fatores sociais, 

culturais, políticos, econômicos e geográficos particulares ao longo do tempo. Admitindo-se a 

diversidade de situações existentes, os modelos anunciados pelas correntes elencadas não pode 

ser, portanto, determinante das formas de produção do capitalismo contemporâneo, e nem a 

especialização nem a globalização representam modelos hegemônicos como foi o fordismo 

(MATTEO, 2011). No mesmo sentido, o foco nas condições microeconômicas da 

competitividade das empresas e o sobrepeso da dimensão econômica nos processos territoriais 

obscurece os contextos políticos nacionais e o papel das políticas macroeconômicas nas 

trajetórias observadas, negligenciando o papel dos Estados Nacionais na rede global de regiões 

sem fronteiras. Não foi o processo de globalização que forjou novas metrópoles vinculadas a 

um novo modelo econômico de desenvolvimento. Ao contrário, uma região metropolitana se 

forma e se diferencia a partir de processos sociais, políticos, econômicos e culturais, e o 

estabelecimento de nexos causais entre apenas um desses processos e o desenvolvimento 

metropolitano não explicaria, portanto, sua performance (MATTEO, 2011).  

2.2. Economia política e geografia crítica: a dimensão política no centro do debate 

2.2.1. As teorias críticas sobre a produção social do espaço dos anos 70 

Como dito, as questões relativas à distribuição das atividades econômicas e à hierarquia das 

cidades - estabelecida pelo gradiente de suas funções e provisão de serviços essenciais – 

ocuparam lugar de destaque nas análises clássicas da economia espacial, em que a teorização 

sobre o espaço se dava, principalmente, a partir de fatores como distância e custos de transporte 

(THEIS, 2012). A partir do pós-guerra, elementos como mão-de-obra e fatores de aglomeração 

ganharam relevância nas análises espaciais, complexificando a lógica neoclássica hegemônica 

até então e sua concepção abstrata do espaço, entendido como simples receptáculo de relações 

econômicas e sociais (THEIS, 2012). As reflexões teóricas desenvolvidas durante a era 

keynesiana/fordista trouxeram para o debate espacial o conceito de concorrência imperfeita e a 

existência de disparidades de poder entre os agentes econômicos, enfatizando a tendência ao 

desequilíbrio espacial do desenvolvimento capitalista. A ideia de que a economia se desenvolve 

em polos e as análises acerca dos mecanismos responsáveis pela concentração regional das 

                                                            
em uma representação fiel da realidade, e que nos países avançados as dinâmicas descritas pela NGE tendem, de 
fato, a ser cada vez mais raras, mas afirma que a vertente ganharia novo fôlego ao se olhar para os países em 
desenvolvimento (KRUGMAN, 2010). 
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condições de acumulação e reprodução do capital resultaram em diversas iniciativas de 

engenharia social e ações planejadas no período pós-guerra, cujos resultados nem sempre 

corresponderam às previsões de convergência dos níveis de crescimento econômico entre as 

diferentes regiões e dentro delas, sobretudo nos países periféricos (BRANDÃO 2004, 2007, 

2009).  

Recusando também as concepções baseadas na neutralidade do espaço ganhavam força, a partir 

dos anos 70, reflexões de teóricos da geografia crítica e de vertentes da economia política que 

passavam a enfatizar crescentemente o papel central do espaço e sua apropriação para o 

funcionamento da dinâmica capitalista e o enraizamento espacial dos movimentos do capital 

(THEIS, 2012). No caso da geografia crítica – que, derivada da geografia econômica, defendia 

o rompimento da suposta neutralidade científica característica das vertentes geográficas 

anteriores - buscava-se a crítica à sociedade capitalista através do estudo do espaço, das formas 

de apropriação da natureza e da crescente afirmação do conceito de território vinculado a 

relações de poder e disputas políticas, aprofundando debates travados no interior dessa 

disciplina desde os anos 4071 (PETISCO, 2011). No caso da economia politica, os enfoques 

marxistas que se desenvolveram na década de 70 buscavam identificar, fundamentalmente, a 

lógica econômica da urbanização capitalista, com ênfase nas relações de poder entre Estado e 

capital e em seus rebatimentos na produção e reprodução do espaço. 

O geógrafo britânico David Harvey (1973, 1975, 1977, 1992) partia do pressuposto marxista 

acerca do desequilíbrio estrutural no capitalismo para proceder ao estudo do espaço urbano 

enquanto paisagem física funcional à acumulação capitalista (FERNANDES et al. 2005; 

LINHARES, 2008). Com foco no ambiente construído, expressão material do capital, Harvey 

olhava para o ambiente urbano não apenas enquanto locus de produção industrial, mas também 

de concentração da demanda por consumo, o que o tornaria central para o processo de realização 

da mais-valia e para a consequente reprodução do sistema como um todo (LINHARES, 2008). 

Além dos núcleos urbanos importariam, nesse processo, a articulação das cidades com seus 

entornos regionais, gerando sistemas socioespaciais de produção, circulação e consumo de 

mercadorias de maneira a favorecer a lógica de acumulação capitalista (BRANDÃO, 2007; 

COSTA, 2007; LINHARES, 2008; PETISCO, 2011). No mesmo sentido, a sociologia urbana 

de Manuel Castells (1983) e de Jean Lojkine (1981) enfatizava a funcionalidade do espaço 

                                                            
71Até finais do século XIX e início do século XX, os debates da geografia se davam entre o determinismo 
geográfico de Ratzel e o possibilismo de La Blache. No pós-guerra, emergiu a nova geografia, voltada à 
organização espacial, da qual nasceu a geografia crítica dos anos 70 e 80, representada no plano internacional por 
autores como Harvey e Bunge (PETISCO, 2011).   
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urbano à dinâmica de reprodução do capital, não apenas por concentrar todas as etapas do 

processo produtivo, como teorizou Harvey, mas por fornecer meios de consumo coletivo 

fundamentais à diluição dos custos de reprodução da força de trabalho, concentrando, portanto, 

o conjunto de condições gerais de produção (COSTA, 2007; LINHARES, 2008).  

Avançando em relação ao viés economicista e ao foco quase exclusivo dessas leituras no 

ambiente construído das cidades (FAINSTEIN, 2005; COSTA, 2005; LINHARES, 2008), a 

teoria da produção social do espaço do filósofo e sociólogo marxista francês Henry Lefebvre 

(1970, 1972) iluminava a dimensão espacial como categoria privilegiada para análise da 

realidade social, já que, como produto social, ela oculta relações sociais de exploração 

(MONTE-MOR, 2005; COSTA, 2005; FERNANDES et al., 2005; LINHARES, 2008; 

PETISCO, 2011). Considerado fundador das análises acerca da natureza política do espaço, 

suas reflexões foram tardiamente traduzidas para o inglês, o que teria adiado a difusão de suas 

ideias e sua maior inserção nos debates em marcha naquele momento72. Partindo da ideia de 

que a configuração espacial reflete a hierarquia de poder existente na sociedade, sua abordagem 

incorporava a dimensão política e a ação social para além dos determinantes econômicos de 

reprodução do capital e sua moldagem do ambiente urbano construído (COSTA, 2005; 

BRANDÃO, 2007; PETISCO, 2011). Diferenciando o espaço abstrato – espaço da acumulação 

e da expropriação, homogeneizador - e o espaço diferencial – da apropriação social, de valores 

de uso produzidos pela vida cotidiana, que acentua diferenças e heterogeneidades -, ele 

apontava para a crescente hegemonia do espaço abstrato e para a centralidade da luta política e 

da práxis socioespacial como meio de fazer frente a processos homogeneizadores e às forças 

capitalistas de apropriação do espaço social (COSTA, 2005). Suas ideias acerca do direito à 

cidade e da revolução urbana inspiram grande parte das abordagens sobre a problemática urbana 

e dos debates sobre o planejamento das cidades desde então. 

Ao relacionar o regime de acumulação capitalista e a produção social do espaço, essas vertentes 

apontavam para o papel central da dimensão espacial em uma teoria social crítica, enquanto 

instância capaz de revelar realidades econômicas e sociais ocultas e, portanto, as contradições 

do capitalismo. Diferentemente das teorias convencionais, nas quais o elemento geográfico era 

visto como custo a constranger a dinâmica do capital, as leituras marxistas da produção social 

do espaço assumiam a complexidade da configuração espacial da economia e olhavam para a 

                                                            
72Tanto Castells, em A Questão Urbana (1983), como Harvey, em Justiça Social e Cidade (1980) criticaram, 
inicialmente, o que entendiam como fetichismo espacial de Lefebvre em A Revolução Urbana (1972). 
Posteriormente ambos se retrataram das críticas (COSTA, 2005).) 
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dialética socioespacial que, oxigenando o capitalismo, tenderia a impor sua lógica ao conjunto 

da realidade social (COSTA, 2005; LINHARES, 2008). Tanto as teorias da economia política 

da urbanização de Harvey e Castells, como as reflexões acerca da economia política da 

produção social do espaço, de inspiração lefebvriana, apontavam as cidades e o meio urbano 

como espacialidade típica do sistema capitalista (BRANDÃO, 2007; COSTA, 2007; 

LINHARES, 2008; PETISCO, 2011), ideia que se difundia de maneira crescente desde o auge 

do período fordista e a consequente expansão do mundo urbano-industrial. Os centros urbanos, 

articulados aos seus espaços regionais e hierarquizados conforme maior ou menor presença das 

condições gerais de produção, seriam responsáveis por capitanear processos de difusão da 

urbanização e de extensão das relações capitalistas à totalidade dos territórios, ainda que sob a 

forma de processos espaciais desiguais e baseados em centros dominantes e periferias 

dependentes (COSTA, 2005; LINHARES, 2008).  

2.2.2. Pensamento único, geografias do neoliberalismo e contra-hegemonia: leituras em 
economia política a partir dos 80 

A partir dos anos 80, como dito, processos de reestruturação produtiva se aceleravam com a 

crise do modelo fordista e o aprofundamento da globalização econômica, alterando o enfoque 

das abordagens espaciais. Até então, os paradigmas estruturalista e marxista forneciam as bases 

conceituais para o entendimento dos processos responsáveis pelo desenvolvimento desigual 

entre diferentes regiões, dos mecanismos envolvidos em sua persistência ao longo do tempo, e 

das articulações existentes entre as dinâmicas econômicas e a configuração do espaço. Porém, 

com a internacionalização do capital produtivo e a consequente relocalização das atividades 

econômicas, as abordagens sistêmicas e baseadas no conceito de centro-periferia, 

características do pós-guerra, davam lugar a visões mais localizadas acerca dos fatores 

responsáveis pelo sucesso dos territórios em um mundo cada vez mais livre dos 

constrangimentos espaciais diante do crescente adensamento de fluxos e redes de conhecimento 

e informação (SWYNGEDOUW, 1989). As mudanças na forma de organização espacial da 

economia levaram ao esvaziamento analítico e prático das escalas regional e nacional - baseadas 

na contiguidade de espaços e em lógicas de encadeamento setorial e espacial de processos 

produtivos que, em momentos anteriores, eram vistos como fatores-chave de crescimento 

econômico e desenvolvimento regional - e à emergência de abordagens que, operando com a 

dicotomia global/local, colocavam os territórios no centro de estratégias de criação de 

ambientes propícios aos investimentos capitalistas e de inserção competitiva nas redes 

econômicas internacionais. Sob a hegemonia do paradigma neoliberal, os problemas regionais, 

antes alvo explícito de ações públicas centralizadas, deixavam de ser objeto de políticas 
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nacionais e passavam a ser pensados a partir da escala local (BRANDÃO, 2004, 2007; 

MATTEO, 2011; PETISCO, 2011).  

Contrariando, portanto, as formas de planejamento tradicionais, o chamado pensamento único 

localista se apoiava na ideia de que estariam na escala local as atribuições necessárias à 

construção de pontes entre o local e o mundo globalizado (VAINER, 2001; BRANDÃO, 2004, 

2007; PETISCO, 2011). Os novos enfoques do planejamento estratégico73, derivados de escolas 

de administração e negócios, traziam para o planejamento territorial a analogia de competição 

entre empresas no livre mercado, referindo-se aos territórios enquanto competidores em um 

mundo globalizado de localizações, propagandeando vantagens competitivas em busca de 

inversões de capital (VAINER, 2001; BRANDÃO, 2004). O novo regionalismo74, com foco no 

planejamento para o mercado, propunha a elaboração de planos estratégicos locais voltados a 

adequar os diferentes lugares às demandas da economia globalizada, transformando-os em 

ambientes cooperativos e propícios para investimentos privados, e os aproximando do ideal de 

regiões como a Terceira Itália ou das cidades globais como as analisadas por Saskia Sassen. A 

defesa do planejamento competitivo e de estratégias empreendedoristas localizadas e 

desvinculadas de seu contexto regional e nacional ganhou muitos adeptos a partir dos anos 90, 

tornando-se ideia hegemônica nas estratégias de planejamento urbano e regional ao longo dos 

últimos vinte anos (VAINER, 2001; BRANDÃO, 2007; 2009; PETISCO 2011). 

Os estudos sobre a especialização flexível e sobre as cidades globais corroboravam, como dito, 

a mudança de enfoque para a escala local como unidade de planejamento e para cidades como 

centros de gestão da economia global, reforçando a importância estratégica dos governos locais 

para o engajamento dos lugares nas redes econômicas internacionais. Ocultando os processos 

histórico-estruturais responsáveis pelas trajetórias observadas nas chamadas regiões 

ganhadoras, as análises pós-estruturalistas contribuíram com a transformação dos diferentes 

territórios em competidores solitários na guerra de lugares pela atração de investimentos, o que 

não garantiu processos virtuosos de desenvolvimento a todos eles e aumentou desigualdades 

(VAINER, 2001; BRANDÃO, 2004, 2007). Além disso, ao abandonar o reconhecimento de 

interesses de classe e as articulações entre fatores econômicos e políticos na produção do 

espaço, essas análises prescindem de uma leitura sobre a diversidade de respostas e ajustes dos 

                                                            
73Com base em experiências como a da cidade de Barcelona, analisada por Borja e Castells (1997). 
74No caso dos estudos brasileiros, autores como Milton Santos (2005), Carlos Vainer (2000, 2001), Ermínia 
Maricato (2000) e Carlos Brandão (2004, 2007, 2009) se opõem ao neolocalismo competitivo, ao que entendem 
como endogenia exagerada pós-fordista e ao status por ela conferido à escala local como locus do planejamento e 
de estratégias de desenvolvimento. 
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diferentes territórios às dinâmicas de reestruturação e expansão do processo de acumulação em 

marcha a partir dos anos 70/80 (COSTA, 2007). O fenômeno da globalização realçou 

especificidades locais que, em articulação com os ambientes externos, resultaram em diferentes 

trajetórias espaciais, contrariando, portanto, a especialização e a homogeneidade espacial 

previstas pelo pensamento único (SWYNGEDOUW, 1989; BRANDÃO, 2004, 2007; 

FERNANDES et al., 2005). 

Em resposta, emergiram abordagens que passavam a enfatizar a relação dialética entre 

territorialização e globalização e buscavam resgatar teoricamente o papel das relações de poder 

negligenciadas nos discursos pós-modernos75. Partindo da lógica transescalar dos processos 

econômicos e da importância das escalas intermediárias entre o local e o global, essa literatura 

chamava atenção, desde os anos 80, para as articulações escalares como chave para o 

entendimento da dimensão espacial da crise fordista, e para a natureza das diferentes escalas 

espaciais sob a dinâmica capitalista, entendidas enquanto arenas de contestação de relações e 

negociação de compromissos que resultam de contínuas disputas entre agentes – e suas 

estratégias de ampliação de poder e controle - em função de seus diferentes projetos políticos 

(SMITH, 1984; JESSOP, 1994; SWYNGEDOUW, 1997; VAINER, 2001; BRANDÃO, 2004, 

2007; BRENNER, 1991, 2010; KLINK, 2013). Contrariando as visões acerca dos territórios e 

cidades enquanto sujeitos coletivos autônomos, essa literatura defende um olhar relacional e 

baseado no entrelaçamento entre as diferentes escalas, reivindicando análises que as 

considerem enquanto construções sociais derivadas das lutas sociais e da ação política dos 

diferentes agentes, bem como os diferentes processos históricos de constituição dos territórios 

que condicionam seu desempenho e seus distintos padrões atuais de inserção nas dinâmicas 

econômicas globais76 (BRANDÃO 2007, 2009).  

Essas leituras abriram novas frentes de estudos no campo das análises territoriais desde o final 

dos anos 90. Parte delas se volta a um melhor entendimento dos processos multiescalares 

envolvidos na configuração dos processos espaciais sob o neoliberalismo contemporâneo, 

buscando iluminar suas dinâmicas institucionais e seus efeitos socioespaciais até então pouco 

                                                            
75Para debates sobre territórios e territorialidades e a unidade entre processos de territorialização e globalização, 
ver Raffestin (1984). 
76No mesmo sentido, abordagens recentes e em grande medida tributárias da literatura crítica latino-americana 
vêm cada vez mais enfatizando a necessidade de se entender as condições atuais dos diferentes territórios e a 
fragmentação territorial do continente como fruto de decisões políticas e não de tendências econômicas 
globalizantes, objetivas e inexoráveis. Seus autores propõem a retomada do papel das hierarquias escalares que 
estruturam os processos sociais e dos determinantes estruturais das dinâmicas espaciais, contrariando a hegemonia 
do pensamento único e seu resultado em termos de políticas monoescalares (BRANDÃO, 2008; PETISCO, 2011).  
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teorizados, sobretudo na escala urbana do mundo desenvolvido (BRENNER et al., 2002). 

Entendendo o paradigma neoliberal como estratégia de reestruturação político-econômica que 

usa o espaço como instrumento privilegiado, autores como Brenner et al. (2002) partem dos 

processos de desmantelamento dos constrangimentos institucionais vigentes no pós-guerra - 

que deram lugar à desregulação, à liberalização e à reorganização política, institucional e 

geográfica do Estado -, e apontam as novas geografias político-econômicas e de regulação 

estatal que, a um só tempo, sustentam e resultam desses processos. Enfatizando a cidade como 

arena chave para evolução do neoliberalismo, essas abordagens iluminam o papel das políticas 

neoliberais na moldagem dos espaços urbanos e na reprodução de formas desiguais de 

desenvolvimento espacial dentro e entre as cidades, e apontam as novas formas de exclusão, 

injustiça e violência que derivam de sua imposição sobre espaços urbanos com diferentes 

estruturas institucionais e socioespaciais preexistentes (BRENNER et al., 2002). Essa visão 

inspira um grande conjunto de estudos urbanos nos últimos anos, que analisam e denunciam os 

efeitos excludentes das estratégias urbanas de expansão neoliberal e enfatizam a centralidade 

de reflexões que considerem as relações de poder e busquem contribuir com a construção de 

práticas urbanas socialmente justas77 (BRENNER, et al., 2002).  

Mais recentemente, esse debate vem sendo aprofundado a partir de olhares sobre a tendência à 

financeirização do capitalismo – entendida como padrão sistêmico de acumulação baseado em 

canais financeiros, mais do que no comércio ou produção de commodities - e as novas formas 

e estratégias de circulação do capital no espaço urbano, apoiadas em processos de 

endividamento, securitização e rentismo que exacerbam crescentemente as desigualdades 

sociais nas cidades78 (LEISHON, 2007; AALBERS, 2015; HARVEY, 2015). Ainda que as 

articulações entre os processos de urbanização e as necessidades da acumulação tenham 

baseado, em grande medida, os estudos urbano-regionais desde os anos 70, leituras mais 

sistemáticas sobre os vínculos crescentes entre os mercados imobiliários e financeiros como 

estratégia de expansão capitalista ganham força a partir da crise subprime de 2008, iniciada nos 

EUA e tornada mundial. As leituras acerca da financeirização urbana apontam o papel central 

das cidades e dos processos de urbanização no fornecimento de oportunidades a serem 

exploradas na crescente busca por criação de novos ativos financeiros e oportunidades 

                                                            
77Essas análises se voltam aos processos em marcha nos EUA e Europa no início dos anos 2000, e apontam os 
impactos derivados das políticas e do planejamento urbano estratégico. Nesse sentido, destacam-se leituras como 
as de Soja, Harvey, Massey, Fainstein, e Smith, agregadas em Merrifield et al. (1996). 
78 Para uma interessante síntese dos aspectos políticos, macro e microeconômicos implicados no processo de 
neoliberalização que se inicia com a crise do fordismo nos anos 70 e que contém os germens da financeirização 
da economia, ver Boyer (1994). 
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especulativas que caracteriza a forma contemporânea de reinversão de excedentes de capital 

(LEISHON, 2007; HARVEY, 2015; AALBERS, 2015). No caso das chamadas cidades 

subprime, as desigualdades urbanas e as antigas geografias de exclusão forneceram as 

condições para novos processos de acumulação financeira baseados na ampliação do acesso a 

crédito para habitação a grupos sociais de baixa renda, considerados arriscados para 

empréstimos em momentos anteriores do capitalismo. Além de sobreinclusão e de novas 

geografias urbanas derivadas dos empréstimos subprime predatórios, esse processo 

desembocou em uma crise no mercado de crédito que acabou por se ampliar enquanto crise 

global das finanças, com sérias implicações para bancos de investimento que precisaram 

recorrer a suportes financeiros de emergência (LEISHON, 2007). 

Ao longo dos últimos anos grande parte da literatura se volta, portanto, às profundas conexões 

entre processos urbanos e as dinâmicas hegemônicas do capitalismo, apontando a crescente 

urbanização da injustiça (MERRIFIELD et al., 1996) e os resultados negativos derivados da 

neoliberalização dos espaços. A literatura sobre a financeirização aponta os processos de 

securitização de ativos e os caminhos atuais pelos quais o sistema financeiro coopta a vida 

política, econômica e cultural das cidades. Todas essas leituras enfatizam que esses processos 

apenas são possíveis por estarem intimamente atrelados à regulação estatal, que garantindo 

novas oportunidades de mercados exercem papel fundamental na reprodução capitalista e na 

moldagem dos espaços urbanos79 (AALBERS, 2015). Sem regulação não há, por exemplo, 

mercados de hipoteca. É o Estado que garante direitos de propriedade sobre a terra e os imóveis 

e permite, assim, empréstimos baratos aos proprietários, garantindo o repasse da propriedade 

ao emprestador em caso de calote. Enfatizando a construção política desses processos, essas 

abordagens aprofundam visões sobre as cidades não apenas enquanto lugares de absorção do 

excedente capitalista e de extração de lucros, mas como arenas fundamentais da luta 

anticapitalista, como mostrado a seguir. 

2.2.3. Limites à participação, insurgências e o Sul global em foco nos anos 2000 

Como dito, os anos 80/90 representaram uma inflexão nos debates sobre o planejamento, em 

um contexto de aprofundamento do neoliberalismo, de crescente descentralização política, 

administrativa e fiscal dos Estados centrais, e de proeminência de estratégias que apostavam na 

escala local como instância capaz de conciliar eficiência e equidade sob a globalização. Nesse 

                                                            
79Aalbers (2015) discute os processos de desregulação e re-regulação na base da globalização econômica e da 
crescente financeirização do capitalismo contemporâneo. 
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momento, as teorizações pós-fordistas desconstruíam as antigas proposições de racionalidade e 

interesse público que guiavam o planejamento tradicional e, com influência de reflexões da 

geografia, da ciência política, e da sociologia, incorporavam de maneira crescente 

questionamentos sobre como as decisões são tomadas e quem se beneficia delas (FAINSTEIN 

et al., 2012). Para além de um suposto caráter neutro e científico característico das formas 

compreensivas e centralizadas de planejamento do pós-guerra, um conjunto de reflexões 

agregadas sob a chamada virada comunicativa do planejamento se baseavam no 

reconhecimento da multiplicidade de interesses e racionalidades envolvidas nos processos de 

tomada de decisão e apontavam a importância da busca de soluções viáveis e politicamente 

legitimas a partir de diálogos colaborativos e continuados entre elas (FAINSTEIN, 2000; 

HEALEY, 2003). Reconhecendo que as desigualdades são intrínsecas ao desenvolvimento do 

capitalismo e que existem diferentes interesses em jogo, esse approach defendia o papel ativo 

dos variados grupos sociais na tomada de decisões e a construção de consensos e parcerias 

através de processos mútuos de aprendizagem e troca de experiências (FAINSTEIN et al., 

2012). 

No final do século XX, duas vertentes principais compunham a abordagem comunicativa do 

planejamento, ambas com base na teoria da ação comunicativa de Habermas (1981). Por um 

lado, o chamado planejamento transacional de Friedmann (2011), que partia da necessidade de 

democratizar o planejamento através da promoção de formas de mediação e diálogo continuado 

entre planejadores e clientes como caminho à formulação consensual de estratégias e políticas. 

Partindo da racionalidade comunicativa e pressupondo a comunicação entre iguais, a tarefa do 

planejador se limitaria a guiar o processo de planejamento. Já o planejamento colaborativo de 

autores como Forester (1980) e Healey (2003) entendia de maneira diferente o papel do 

planejador. Enquanto o planejamento transacional ressaltava a importância da comunicação não 

distorcida, o planejamento colaborativo pressupunha maior envolvimento do planejador com 

os grupos sociais na busca de consensos que não se referem, apenas, à concordância dos 

envolvidos, mas exigem experimentação, aprendizado e produção de significados partilhados, 

incorporando uma pluralidade de discursos para além do saber técnico. Abandonando o 

tradicional esquema de decisão sobre meios e fins determinados com base na racionalidade da 

eficiência econômica, a proposta comunicativa enfatizava, portanto, a importância da 

construção de espaços de mediação de conflitos e interesses, e de caminhos para aumentar a 

influência do poder comunicativo dos diferentes grupos sociais nas tomadas de decisão em 
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esferas de poder e de alocação de recursos (RANDOLPH, 2007; FAINSTEIN et al., 2012; 

LIMONAD, 2015).  

Essa visão baseou um grande número de experiências de planejamento participativo e de 

criação de espaços institucionais voltados à concertação de interesses nos últimos anos, 

sobretudo a partir dos processos de redemocratização dos países periféricos, que aumentavam 

as demandas por participação na elaboração de políticas e estratégias de planejamento80. Todas 

elas tinham respaldo nas recomendações dos organismos internacionais como o Banco Mundial 

que, com o advento do modelo neoliberal, tinham na governança participativa parte importante 

de suas receitas para o crescimento econômico com eficiência e inclusão social e para o sucesso 

dos territórios no contexto da globalização. Porém, inúmeras reflexões recentes apontam para 

os limites da aposta na participação, com base em críticas que enfatizam, em geral, as 

desigualdades de poder entre diferentes grupos de interesses e classes sociais que se configuram 

enquanto bloqueios estruturais à ação coletiva preconizada por essas iniciativas, apontando de 

maneira sistemática para as distorções inerentes à maior parte dos processos participativos e 

para as dificuldades à negociação, cooperação e construção de consensos em torno de visões e 

projetos partilhados. Ocorrendo, portanto, apenas no nível das decisões táticas, mas não no nível 

das decisões políticas e estratégicas, a participação acabaria por servir apenas como forma de 

validação e legitimação de práticas desejáveis pelos setores hegemônicos, contribuindo para a 

perpetuação do sistema e do status quo (FAINSTEIN, 2000; RANDOLPH, 2007; MIRAFTAB, 

2009; FAINSTEIN et al., 2012).  

Ao longo dos anos 200081, diante dos impactos negativos do aprofundamento da 

neoliberalização e da financeirização dos espaços urbanos, as leituras críticas das abordagens 

participativas do planejamento passam a defender práticas de planejamento radical em resposta 

à estratégia neoliberal de dominação através da inclusão. Contrariando a governança inclusiva 

- que rotiniza a participação como forma de estabilizar as relações entre Estado e sociedade, 

despolitizando os conflitos e aumentando o controle estatal -, o planejamento insurgente tem 

                                                            
80No caso do Brasil, existem inúmeros exemplos de planejamento participativo implementados desde finais dos 
anos 90, com base na criação de conselhos e espaços institucionais de tomada de decisão. É o caso, por exemplo 
dos comitês de bacia, dos conselhos municipais de desenvolvimento rural, e dos colegiados territoriais vinculados 
a políticas como a PNDR (2007). Esse assunto é retomado no capítulo 4. 
81Anteriormente, nos anos 90, duas vertentes do planejamento urbano se opunham à abordagem comunicativa. O 
New Urbanism enfatizava processos materiais de intervenção no meio urbano, valorizando o ambiente construído 
e a busca de formas de transformação material-espacial da cidade. A vertente da cidade justa (Fainstein, 2011) 
apontava as desigualdades de recursos e poder que levam a decisões de planejamento injustas, e o papel dos 
planejadores em evitar contribuir com elas, pressionando por resultados mais justos e buscando políticas para 
melhorar a situação dos grupos em condições de desvantagem (LIMONAD, 2015). 
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sido apontado como alternativa para transformar relações sociais opressivas e promover a 

transformação social. Para além das perspectivas comunicativas e do planejamento 

participativo que limita a ação coletiva aos espaços institucionais, essas leituras defendem 

práticas contra hegemônicas insurgentes, transgressivas e criativas, que ocupem 

persistentemente não apenas os espaços formais de inclusão, mas os espaços inventados, 

provocando constante guerra de posições e, assim, desestabilizando a ordem82 (MIRAFTAB, 

2009). Ao mesmo tempo em que a governança inclusiva legitima a dominação, ela cria 

disjunções que podem ser aproveitadas por movimentos insurgentes. A principal delas é o fato 

de que o neoliberalismo se legitima pela governança, mas não a traduz em equidade e 

redistribuição. Ao contrário, a cidadania contemporânea garante direitos políticos sem garantir 

o direito a condições de vida. Dessa distância entre inclusão formal e substantiva derivaria, 

portanto, a motivação das práticas de cidadania insurgente (MIRAFTAB, 2009).  

Nesse sentido, a realidade do Sul global – e seu histórico de lutas anticolonias e de resistência 

- fornece importantes insights ao entendimento e construção de práticas de planejamento contra 

hegemônicas. Como coloca Miraftab (2009), é nesses países que se pode ver com clareza a 

hipocrisia da cidadania moderna, que não vem pelas instituições do Estado sob o 

neoliberalismo, mas pelas práticas insurgentes de comunidades marginalizadas. Com grandes 

parcelas de sua população ocupando propriedades ilegalmente e dado o peso da informalidade 

em suas economias, o desenvolvimento das cidades do Sul global se dá pela mobilização de 

práticas formais e informais, legais e extralegais de direito à cidade, e não através de estruturas 

formais de planejamento83. Essa profunda informalidade não é fracasso, mas sinal de sucesso 

da resistência aos modelos ocidentais de planejamento e desenvolvimento urbano. Partindo de 

um entendimento historicizado desses processos de urbanização insurgente, essa literatura 

defende a descolonização da teoria do planejamento e seu imaginário urbano ocidental 

persistente que impede conceituações diferentes e subalternas84 (MIRAFTAB, 2009).  Uma vez 

que essas trajetórias urbanas não são anômalas ou irracionais, mas dão corpo a distintas formas 

                                                            
82Friedmann (2011) aponta como princípios para práticas de planejamento insurgente, uma análise crítica e 
entendimento das forças estruturais que marginalizam e oprimem, o tratamento multiescalar do problema a ser 
enfrentado, o objetivo de ampliação de direitos políticos e materiais e o engajamento de múltiplos agentes. 
83No caso da Índia, Roy (2009) aponta a informalidade como idioma de urbanização que, juntamente com as 
insurgências, torna possível novas fronteiras ao desenvolvimento, mas cria impossibilidade de governança, justiça 
e desenvolvimento urbano.  
84Os debates acerca da mobilidade de políticas trazidos recentemente por autores como Patsy Healey (2011), 
apontam o papel da circulação das ideias e dos organismos internacionais na definição acerca do que é o 
planejamento territorial e permitem relacionar a construção de projetos intelectuais com estruturas de poder sob o 
neoliberalismo, para além de determinações derivadas unicamente dos debates internos ao campo científico, em 
uma perspectiva analítica que dialoga com a sociologia da ciência de Pierre Bourdieu (2000, 2004) que, por sua 
vez, inspira o presente trabalho.  
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de racionalidade, contribuem com o entendimento de como os sistemas de opressão são 

estruturados e, mais do que isso, das formas pelas quais eles podem ser contestados85 

(MIRAFTAB, 2009). 

2.3. Síntese: o aporte teórico do planejamento territorial contemporâneo 

A exposição das principais vertentes dedicadas às reflexões sobre a dimensão espacial dos 

processos econômicos e de desenvolvimento ao longo do tempo não pretendeu, como dito, 

esgotar a rica e extensa literatura dedicada ao assunto e já bastante debatida nos meios 

acadêmicos voltados ao planejamento urbano e regional desde meados do século passado. 

Diferente disso, buscou-se iluminar a evolução desse campo de estudos até os dias atuais em 

suas relações com os desafios relacionados aos padrões de acumulação capitalista ao longo do 

tempo e suas implicações para a compreensão da dimensão espacial de tais processos. Buscou-

se, portanto, apontar um panorama dos caminhos teóricos trilhados, os principais fatores 

explicativos mobilizados e suas relações com os debates mais amplos sobre o desenvolvimento. 

Sem retomá-las de forma detalhada, esta síntese busca reforçar os desdobramentos dessa 

literatura para a reflexão aqui proposta, de maneira a elucidar suas principais contribuições e 

limites à luz das novas dinâmicas e exigências colocadas pela agenda contemporânea de 

desenvolvimento.  

As vertentes teóricas foram apresentadas em dois grandes conjuntos de estudos. O primeiro 

deles agrega as reflexões que têm a dimensão econômica como eixo central, e o segundo 

abrange reflexões que trazem a dimensão política para o centro das análises. No primeiro grupo 

encontram-se as teorias clássicas da localização, as vertentes estruturalistas do desenvolvimento 

regional do pós-guerra, as análises sobre a reestruturação produtiva e a globalização que 

ganham força a partir dos anos 80, e a Nova Geografia Econômica em crescente proeminência 

na elaboração de políticas desde os anos 90. Ao longo do tempo, o percurso dos debates da 

economia regional acompanhou os movimentos do campo teórico mais amplo da economia, 

que somente ao longo da era keynesiana/fordista assistiu a uma retração da hegemonia 

neoclássica, com a ascensão de vertentes estruturalistas heterodoxas e sua ênfase na necessidade 

de intervenção estatal diante do contexto de reestruturação das economias nacionais no pós-

                                                            
85A literatura cita exemplos de insurgências como assentamentos informais e squatter movements em países como 
o Brasil, a Índia e a África do Sul. No caso da África do Sul, aponta-se o papel da memória do apartheid e de uma 
consciência histórica da opressão vinculadas às lutas anti-despejo (MIRAFTAB, 2009). No caso da Índia, onde a 
diferenciação entre formal e informal é o eixo fundamental da desigualdade no país, aponta-se os conflitos 
envolvidos nos processos de implementação de Zonas Econômicas Especiais, e o exemplo de resistência de 
agricultores em relação aos interesses corporativos que deu impulso a um movimento nacional contra instrumentos 
espaciais do desenvolvimento neoliberal (ROY, 2009).  
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guerra. No início do século XX, as teorias da localização partiam de concepções de espaço 

homogêneo e de modelos de equilíbrio que, combinando fatores de produção, distância de 

mercados e custos de transporte, explicavam as decisões locacionais baseadas na maximização 

do lucro e minimização de custos em contextos econômicos de concorrência perfeita. As 

reflexões sobre os lugares centrais apontavam a centralidade urbana e a tendência à organização 

de redes urbanas hierarquizadas e polarizadas a partir da concentração da produção e dos 

serviços nas maiores aglomerações. No pós-guerra, as reflexões incorporam novos elementos e 

se voltam à compreensão da natureza espacialmente desigual do desenvolvimento econômico, 

apontando a persistência de desequilíbrios derivada de processos de polarização e mecanismos 

de causação cumulativa que reproduziam e aprofundavam desigualdades, contrariando as 

previsões neoclássicas de equilíbrio. 

As análises das vertentes estruturalistas da teoria do desenvolvimento, que contavam com as 

abordagens de autores anglo-saxões e da Cepal, influenciaram a elaboração de políticas até 

finais dos anos 70, quando passaram a sofrer um desgaste teórico diante do retorno da 

hegemonia neoclássica ao mainstream do pensamento econômico e das crescentes críticas à 

intervenção do Estado e aos altos custos das políticas regionais diante de seus tímidos 

resultados, sobretudo nos EUA (DINIZ, 2003). Naquele momento, a crise do modelo fordista 

alterava as formas de regulação e organização espacial da economia vigentes desde o pós-

guerra, e o aprofundamento da integração da economia mundial se acompanhava da valorização 

de novos atributos e territórios ganhadores sob a globalização. As profundas mudanças na 

divisão internacional do trabalho, as novas formas de relacionamento entre Estado e sociedade, 

e o crescente enfoque de políticas na competitividade e inserção internacional representavam 

importantes alterações nos pressupostos que guiavam os debates regionais até então, 

impulsionando a busca por novos elementos para o entendimento da reorganização territorial 

da economia que se processava naquele momento. Enfatizando fatores como ambientes 

institucionais locais, capital social, aprendizagem coletiva e inovação tecnológica, as leituras 

acerca das dinâmicas pós-fordistas de reestruturação produtiva e de globalização traziam para 

seus modelos explicativos as externalidades como elementos centrais nos padrões locacionais 

e de sucesso competitivo dos territórios, e iluminavam novos processos e fluxos que 

transformavam as grandes metrópoles do mundo desenvolvido em nós da economia mundial. 

Paralelamente, as leituras da Nova Geografia Econômica retomavam modelos clássicos e, 

inserindo conceitos de economias de escala e retornos crescentes, apontavam os mecanismos 

responsáveis pela tendência à concentração econômica, desencorajando interferências do 
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Estado nesses processos e apostando na integração dos mercados como principal estratégia de 

convergência de rendimentos entre regiões dinâmicas e estagnadas em longo prazo. 

No caso da literatura que traz a política para o centro das análises, um maior diálogo com 

vertentes da geografia, da sociologia e da ciência política contribui com a proeminência de 

concepções que, diferentemente das reflexões da economia regional e seu foco na dimensão 

econômica dos processos espaciais, consideram os territórios enquanto construções sociais 

resultantes de conflitos e disputas, e enfatizam estruturas de poder e dominação que, articuladas 

à dimensão econômica, importam para o entendimento das formas de organização e apropriação 

do espaço. Desde os anos 70, sob o esquema teórico marxista, as teorias sobre a produção social 

do espaço apontavam a centralidade da dimensão espacial para a acumulação capitalista e seus 

rebatimentos à moldagem de espaços urbanos e regionais socialmente desiguais e excludentes. 

Nas décadas seguintes, grande parte das reflexões se volta à denúncia das tendências de 

aumento das desigualdades e marginalização sob a hegemonia do pensamento único e das 

políticas localistas e pró-mercado que se consolidavam no campo do planejamento urbano e 

regional sob o modelo neoliberal. Essas abordagens passavam a chamar atenção para a 

importância das escalas intermediárias entre o local e o global, para as articulações escalares 

por trás das diferentes situações e dinâmicas espaciais em curso sob a globalização, e para as 

cadeias multiescalares de disputa política e tomada de decisões que sustentam os processos de 

crescente neoliberalização e financeirização dos espaços urbanos, solapando iniciativas e 

projetos alternativos de apropriação das cidades para além dos negócios e dos interesses da 

acumulação capitalista. Contrariando as apostas em soluções consensuais - características das 

experiências de planejamento participativo implementadas desde os anos 90 e entendidas por 

grande parte da literatura enquanto instrumentos de legitimação de interesses hegemônicos -, 

leituras mais recentes apontam, como visto, para a necessidade de formas de planejamento 

radical e subversivo, voltado a explicitar os conflitos de interesses existentes ao invés de abafá-

los em formas neoliberais de governança inclusiva. Isso auxiliaria no aumento do campo de 

ação da coletividade e na construção de estratégias capazes de fazer frente aos processos 

homogeneizadores e excludentes de expansão do capitalismo contemporâneo. Nesse sentido, 

enfatizam as importantes contribuições de um olhar mais atento às dinâmicas em marcha no 

contexto do Sul global e suas formas históricas de resistência à dominação capitalista. 

A primeira consideração que emerge do quadro apresentado diz respeito ao reduzido diálogo 

entre a economia e a política no campo dos estudos territoriais. As vertentes da economia 

regional fornecem um rico aparato conceitual para o entendimento dos processos espaciais e 



84 
 

dos fatores econômicos que respondem pelos padrões de localização das atividades produtivas 

e que fazem, de algumas localidades, centros dinâmicos e nós da economia global. Porém, 

deixam em segundo plano os conflitos e as estruturas de poder e de regulação envolvidas na 

configuração espacial dos processos econômicos e nas diferentes trajetórias territoriais 

observadas sob o contexto atual da economia mundial. O espaço não é apenas suporte de 

atividades econômicas, mas se constitui pela ação e pelas estratégias dos agentes em processos 

assimétricos e conflituosos em que importam estruturas de dominação, instituições e 

posicionamentos na tomada de decisões. Nesse sentido, as reflexões da geografia crítica e da 

economia política questionam os debates economicistas sobre o espaço e enfatizam a 

necessidade de perspectivas que agreguem a dimensão política dos processos espaciais, tendo 

como base os conflitos e disputas por poder que, articuladas à dimensão econômica, estruturam 

as hierarquias espaciais e condicionam as formas de apropriação do espaço ao longo do tempo. 

Complexificando o olhar sobre os fenômenos espaciais, chamam atenção para a centralidade 

das formas de regulação estatal e das estratégias multiescalares das coalizões dominantes para 

o entendimento das dinâmicas territoriais. Porém, tendo como ponto de chegada a denúncia do 

crescente domínio do grande capital sobre as cidades e espaços regionais em detrimento de 

formas alternativas de apropriação por diferentes interesses e pelos grupos sociais mais pobres, 

essa literatura prioriza, em geral, a perspectiva da resistência a esse crescente domínio, em uma 

saída que, localizada no campo da política, não auxilia, sob o ponto de vista teórico e analítico, 

em um melhor entendimento das articulações e interdependências existentes entre as dimensões 

da política e da economia nas diferentes dinâmicas e trajetórias territoriais observadas, algo 

central nas abordagens emergentes que se dedicam à temática do desenvolvimento. 

A segunda consideração que merece destaque à luz do debate aqui proposto é o aprofundamento 

do viés urbano/metropolitano da literatura internacional ao longo do tempo. No caso das 

vertentes da economia regional, a estruturação das redes de cidades, da hierarquia urbana, e o 

papel das cidades na estruturação dos entornos regionais foram temáticas originalmente 

abordadas pelas teorias clássicas que seguiram, desde então, com lugar de destaque nos debates 

e preocupações dos estudos urbanos e regionais. As leituras pós-fordistas iluminaram os novos 

processos de hierarquização de lugares sob a globalização - agora baseados não só nas 

atividades produtivas, mas nas relações de poder e comando associadas às cidades como centros 

de gestão financeira e de importante dinamismo do setor terciário -, apontando a região 

metropolitana como nova unidade econômica global. No caso da economia política, desde os 

anos 70, as reflexões se voltam às dinâmicas em marcha nas grandes cidades, lugar de crescente 



85 
 

exclusão social e de reprodução de desigualdades, apontando sua centralidade para o 

desenvolvimento capitalista, e enfatizando o urbano como forma espacial por excelência desse 

sistema e como lugar de resistência e de possibilidades à sua contestação. Uma vez que é nas 

cidades que o capitalismo se reproduz, é das cidades que pode vir a resistência contra ele. Ao 

longo desse processo o planejamento urbano-regional reduz sua ênfase no regional e passa a 

ser, predominantemente, urbano.  

O terceiro destaque que merece ser feito diz respeito ao fato de que, com exceção das vertentes 

estruturalistas latino-americanas do pós-guerra, os debates internacionais se baseiam em 

realidades e dinâmicas espaciais em marcha nos países desenvolvidos, limitando seu alcance 

quando se trata de questões de desenvolvimento nos países emergentes. Estes apresentam 

diferentes relações entre Estado e sociedade, heranças coloniais e autoritárias e profundas 

desigualdades estruturais com as quais os países desenvolvidos não precisam operar em seus 

modelos teóricos. Além disso, as dinâmicas das economias emergentes vêm ganhando maior 

visibilidade nos últimos anos, diante das previsões de crescimento da população mundial – 

sobretudo em países como a China e a Índia -, e da demanda por alimentos e energia, o que 

aquece os debates sobre as formas de apropriação do ainda grande e rico volume de recursos 

naturais nesses países e sobre a construção de trajetórias de desenvolvimento apoiadas sobre 

novas formas de relacionamento entre economia, sociedade e meio-ambiente, capazes de fazer 

frente às suas históricas desigualdades. A literatura recente sobre insurgências nas cidades do 

Sul global busca apontar as vantagens de uma mudança de enfoque nesse sentido, enfatizando 

diferentes lógicas e idiomas de apropriação do espaço e defendendo a necessidade de 

descolonização dos debates sobre o planejamento, mas prescinde, ainda, de aparatos teóricos 

robustos para a construção de abordagens que deem conta da especificidade dessas realidades 

no contexto contemporâneo. 

Partindo dos desafios da agenda atual do desenvolvimento trata-se, como dito, de questionar 

quais os enfoques teóricos mais coerentes e consistentes com a verdadeira natureza da dimensão 

territorial do capitalismo contemporâneo e sua manifestação no caso de países situados fora de 

seu núcleo central, que sejam capazes, portanto, de auxiliar no entendimento da atual 

heterogeneidade de dinâmicas territoriais e suas relações com diferentes formas de uso social 

dos recursos naturais, e de traduzir a crítica e o desvelar dos processos ocultos de dominação, 

conclamados pelo enfoque das insurgências, para a construção e emergência de um novo padrão 

de desenvolvimento, que vá além da resistência ao modelo atual. Defende-se aqui que um 

esforço nesse sentido tem como condição central a construção de aparatos teóricos que, se 
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aproximando dos debates recentes sobre o desenvolvimento, aprofundem o entendimento das 

articulações entre economia, política e meio-ambiente, apontando as interdependências 

existentes entre as bases naturais dos processos de desenvolvimento, as coalizões de interesses 

e as instituições que regulam suas formas de uso e apropriação, bem como os resultados 

distributivos daí derivados. Além disso, novos conteúdos e métodos de planejamento, 

condizentes com os desafios hoje colocados, demandariam um instrumental analítico voltado a 

um melhor entendimento dos processos de diferenciação que resultam das maneiras particulares 

pelas quais as diferentes configurações territoriais refratam as grandes tendências econômicas 

do capitalismo contemporâneo, o que auxiliaria, por sua vez, no entendimento não apenas dos 

limites, mas das possibilidades de mudança que se abrem em cada conjuntura histórica e 

espacial específica.  

Diferentemente disso, porém, a literatura apresentada se volta, de maneira geral, para as 

realidades urbanas e para os padrões hierárquicos de difusão de macrotendências e impulsos de 

mudança econômica dos centros em direção às periferias. Como dito, desde a crise do fordismo 

as análises se concentram de maneira crescente nas grandes cidades e metrópoles, e poucos 

olhares se dedicam às dinâmicas em marcha fora dessas áreas, o que denota o predomínio atual 

de debates sobre o urbano no campo do planejamento urbano-regional. Para os territórios 

periféricos caberia, assim, apenas a recepção das dinâmicas de acumulação que emanam dos 

centros hegemônicos, ou o simples fornecimento de recursos primários ou de amenidades 

ambientais. Porém, a ênfase atual na questão ambiental e na redução de desigualdades 

recolocam o lugar das relações rural-urbano e das regiões não metropolitanas nos debates 

contemporâneos, e demanda abordagens e estratégias para essas áreas que, para além de 

políticas compensatórias, fomentem sua maior integração aos processos de desenvolvimento 

mais amplos, valorizando, de fato, a diversidade territorial. Isso passaria por um melhor 

entendimento dos processos de diferenciação que contrariam previsões anteriores de 

homogeneidade e a inexorabilidade das forças da globalização, e se referem às diferentes 

formas de articulação entre os macroprocessos e as variadas configurações territoriais hoje 

existentes. Passaria também pela construção de visões mais policêntricas do planejamento, que 

reconheçam a tripla coordenação necessária entre Estado, sociedade e mercado para a 

construção de trajetórias de desenvolvimento sobre novas bases, superando o distanciamento 

entre economia e política que molda os debates ao longo do tempo e opõe setores públicos e 

privados que nem sempre representam conjuntos de atores, interesses e instrumentos de 

planejamento mutuamente excludentes, e cujas articulações são incontornáveis na busca por 
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uma maior inserção econômica dos diferentes territórios e grupos sociais e, portanto, para a 

construção de processos de desenvolvimento ambiental e socialmente justos.  
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3. OS CAMINHOS DE NORMATIZAÇÃO DOS DEBATES TEÓRICOS E O ATUAL 
PANORAMA INTERNACIONAL DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL  

Os anos 80 assistiram ao início de uma importante alteração do enfoque das políticas regionais 

conforme concebidas até então (VARGA, 2015). Do pós-guerra aos anos 70, as estratégias se 

concentravam em torno do aumento das desigualdades regionais em um contexto de rápida 

industrialização dos países centrais, em que as regiões eram diferentemente incorporadas aos 

processos de expansão da economia mundial. Havia uma preocupação explícita dos Estados 

com o desenvolvimento balanceado entre as várias regiões dos países (MARKUSEN, 2001; 

OCDE, 2010). O mainstream da política regional na Europa e nos EUA baseava-se em 

instrumentos de redistribuição de riquezas por transferências dos governos nacionais para 

regiões atrasadas, a partir de investimentos em melhorias na acessibilidade física, infraestrutura 

de transportes e serviços públicos, e de subsídios e reduções fiscais para atração de indústrias 

para essas regiões (VARGA, 2015; OCDE, 2010). A política regional consistia, portanto, em 

intervenções orientadas às regiões em desvantagem, com base na ideia de que a convergência 

não poderia ser simplesmente assegurada por mecanismos de mercado (MARKUSEN, 2001). 

Porém os investimentos públicos na industrialização de regiões de baixo desenvolvimento e a 

busca da desconcentração das atividades econômicas e dos empregos ao longo dos territórios 

nacionais não lograram uma redução significativa das disparidades regionais, e muitas críticas 

passaram a ser endereçadas a essas estratégias, com ênfase no grande volume de investimentos 

envolvidos e sua pouca efetividade na redução das assimetrias observadas (OCDE, 2010). A 

crise do modelo fordista de produção, que se acelerou ao longo dos anos 70, somada aos altos 

níveis de desemprego e aumento da pressão sobre os gastos públicos levavam a um crescente 

questionamento dos Estados de bem-estar social e das estratégias de intervenção estatal na 

economia, enquanto ganhava cada vez mais força a ideia de que assim como o mercado, as 

políticas também haviam falhado na correção de disparidades espaciais (MARKUSEN, 2001). 

Diferentemente dos padrões da hierarquia de cidades e regiões características do fordismo, os 

processos de reestruturação das economias que ganhava força nesse momento desafiavam as 

estratégias tradicionais centralizadas, e as análises estruturais sobre o papel dos Estados 

Nacionais na condução de políticas de desenvolvimento passavam a dar lugar a debates que 

enfatizavam o caráter endógeno desses processos, questionando em que medida o bom 

desempenho de uma região dependeria de forças além de suas fronteiras (MARKUSEN, 2001). 

Desde os anos 90, a preocupação com a convergência e a redução de desequilíbrios regionais 

vem perdendo espaço nas agendas governamentais para estratégias que, tributárias de leituras 

como as da Nova Geografia Econômica, partem da centralidade das dinâmicas econômicas das 
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aglomerações e das áreas centrais para o bom desempenho das economias nacionais no contexto 

da economia internacional globalizada (MARKUSEN, 2001; OCDE, 2010; RICHARDSON et 

al., 2011; BARCA et al, 2012). Expressa nas recomendações de organismos internacionais 

como o Banco Mundial, essa visão desencoraja políticas que se dediquem a combater a 

inexorável concentração espacial da economia sob o capitalismo, sob pena de minar processos 

virtuosos de inovação e crescimento econômico. Ao contrário, defende estratégias que, sem 

interferir na dinâmica espacial da economia, se voltem a fazer convergir rendimentos e 

condições de vida entre pessoas, e não entre diferentes regiões, a partir de investimentos em 

conectividade entre áreas centrais e periféricas - que permitam maior mobilidade de 

trabalhadores -, e de políticas sociais e distributivas que garantam transferências de renda a 

áreas estagnadas e sem dinamismo econômico (OCDE, 2010; RICHARDSON et al., 2011). 

O presente capítulo discute os caminhos de absorção, ajuste e tradução dos debates teóricos 

recentes sobre o desenvolvimento e o espaço em recomendações e estratégias de políticas nos 

últimos anos, e aponta para o crescente distanciamento entre os enfoques de políticas hoje 

proeminentes - voltadas sobretudo ao aumento da competitividade econômica das regiões 

dinâmicas na economia internacional -, e os objetivos a serem perseguidos em direção ao 

equacionamento das questões que, atualmente, estruturam os debates sobre o desenvolvimento 

e impõem novas demandas ao campo do planejamento regional. Se como apontado no capítulo 

2, as diferentes vertentes dos estudos regionais apresentam reduzido diálogo entre si e não 

parecem se encaminhar no sentido de maior entendimento das articulações entre as diferentes 

dimensões – econômica, política, social, ambiental – dos processos de desenvolvimento, o que 

representa limites à proposição de mudanças, aponta-se aqui como as recomendações 

internacionais recentes são ainda mais seletivas, e tendem, em sua maioria, a se voltar 

unicamente à dimensão econômica desses processos, esvaziando seu conteúdo político e os 

conflitos envolvidos na organização espacial da economia. Além disso, busca problematizar, à 

luz dos desafios da agenda contemporânea, a crescente ênfase em estratégias focadas na 

promoção do crescimento e competitividade econômica das regiões, e a ideia de que o 

equacionamento de desigualdades seria objeto de políticas sociais compensatórias capazes de 

garantir a inclusão social nas regiões excluídas das dinâmicas econômicas mais amplas. 

Para isso, o capítulo se divide em duas partes. Na primeira, discute os caminhos recentes da 

normatização dos debates teóricos a partir das visões expressas em relatórios internacionais 

emblemáticos e com importante influência na elaboração atual de políticas. Mais 

especificamente, se discute os relatórios publicados entre 2009 e 2010 pelo Banco Mundial – e 
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sua defesa de políticas espacialmente cegas – e pela OCDE – e sua ênfase na importância de 

enfoques territorializados –, apontando as diferentes formas com que cada um deles busca 

equacionar o clássico dilema entre eficiência e equidade que permeia, há tempos, as reflexões 

sobre as políticas de desenvolvimento. Apresenta também um levantamento recente sobre os 

enfoques de políticas hoje proeminentes no contexto internacional, mostrando como, cada vez 

mais, a racionalidade do equilíbrio espacial que guiava as políticas clássicas dá lugar à 

racionalidade da competitividade, transformando as políticas regionais em instrumentos de 

política econômica que, voltadas a aprimorar o crescimento das economias nacionais, deixam 

de lado preocupações com a redução de desigualdades espaciais. Na segunda parte, o capítulo 

aborda o enfoque europeu de políticas regionais que, desde finais dos anos 90, busca mesclar 

as duas visões – o foco na competitividade e nas regiões menos dinâmicas – em estratégias 

inovadoras voltadas ao fortalecimento da coesão territorial da União Europeia e a melhorias de 

seu desempenho no contexto da economia internacional. Partindo da influência dessa 

experiência nos debates sobre políticas territoriais na América Latina e no Brasil, o capítulo 

discute brevemente, ao final, os limites dessa tradução em um contexto marcado por 

importantes desigualdades históricas e estruturais que reduzem o alcance dessa nova 

abordagem. 

3.1. Os debates internacionais na primeira década dos anos 2000 

3.1.1. O embate entre enfoques de políticas espacialmente cegas e sensíveis 

Diferentemente do que previam as reflexões sobre o declínio da importância do espaço nas 

dinâmicas econômicas do mundo pós-fordista, o processo de globalização acabou por trazer à 

tona, como visto, a necessidade de se repensar o desenvolvimento regional diante do renovado 

papel assumido pelas cidades e aglomerações urbanas e do reconhecimento da importância da 

dimensão espacial pelo mainstream do pensamento econômico, que recolocaram as políticas 

regionais na pauta dos debates internacionais nos últimos anos. Entre 2009 e 2010, além do 

prêmio Nobel de Economia concedido a Paul Krugman por sua Nova Geografia Econômica, 

foram publicados cinco importantes relatórios internacionais voltados à discussão de políticas 

regionais86, inspirados por diferentes leituras teóricas e racionalidades, e enfatizando diferentes 

recomendações normativas (BARCA et al., 2012, SERAVALLI, 2015). Esses relatórios 

representam as duas diferentes visões e modelos analíticos que, atualmente, predominam nos 

                                                            
86São eles: Reshaping Economic Geography (Banco Mundial, 2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy 
(BARCA, 2009), How regions grow (OECD, 2009a), Regions matter (OECD, 2009b), e Desarrollo local: hacia 
um nuevo protagonismo de las ciudades e regiones (CAF, 2010). 
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debates internacionais acerca das políticas de desenvolvimento. Um deles é o enfoque das 

políticas espacialmente cegas, que defendem instrumentos e estratégias que não interfiram nas 

dinâmicas espaciais da economia, sob pena de reduzir sua eficiência. O outro é o que defende 

o desenho de políticas territoriais explícitas, contrariando a ideia de que bastaria a remoção de 

barreiras para que o mercado se encarregasse de promover a convergência entre diferentes 

regiões (BARCA et al., 2012; SERAVALLI, 2015; VARGA, 2015). Além de diferentes 

modelos analíticos, as duas visões se diferenciam na forma como enxergam a realidade 

territorial contemporânea, como resultado de soluções de eficiência ou como resultado de 

processos históricos e questões institucionais. Diferem também nos caminhos propostos em 

direção à equidade, que pode ser tratada como parte do pacote de crescimento econômico, a 

partir de políticas setoriais espacialmente cegas, ou de forma territorialmente específica, como 

sugerem os defensores das intervenções place-based (BARCA et al., 2012; VARGA, 2015). 

As leituras que defendem o desenho de políticas espacialmente cegas têm sua maior expressão 

no World Development Report publicado pelo Banco Mundial em 2009 e intitulado “Reshaping 

Economic Geography”. Fortemente ancorado nas reflexões desenvolvidas pela Nova Geografia 

Econômica, esse relatório realiza a leitura de uma série de experiências nos países em 

desenvolvimento – agricultura na Índia, indústria de automóveis no Brasil, desenvolvimento 

rural no Peru e infraestrutura em Bangladesh e na Rússia – apontando para a recorrência, em 

todos eles, de um padrão comum de concentração espacial da atividade econômica em polos 

dinâmicos. Enfatizando as vantagens de proximidade, efeitos de escala e o importante papel 

desempenhado pelas aglomerações nos processos de crescimento econômico, o relatório parte 

de três dimensões fundamentais a serem observadas para o sucesso do desenvolvimento dos 

países – densidade, distância e divisão87 - e aponta os caminhos e intervenções necessárias para 

lidar com cada uma delas – instituições, infraestrutura e incentivos. Na busca pelo aumento da 

densidade econômica e populacional (urbanização), por uma maior mobilidade de pessoas e 

negócios (reduzindo distâncias entre agentes e processos produtivos) e pela redução de barreiras 

econômicas (suprimindo divisões e facilitando a integração do mercado), as estratégias de 

políticas deveriam promover instituições e políticas espacialmente cegas (de forma a 

universalizar ativos portáveis e facilitar a mobilidade do trabalho), investimentos em 

infraestrutura (para aumentar a conectividade espacial), e incentivos a áreas dinâmicas, 

                                                            
87Densidade na escala local, distancia na escala nacional e divisão na escala internacional (RIGG et al., 2009). 
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encorajando investimento privados (RIGG et al., 2009; RICHARDSON et al., 2011; BARCA 

et al., 2012).  

Com foco nas transformações espaciais requeridas pelo desenvolvimento, o WDR 2009 traz 

com ele a discussão acerca de quanto o desenvolvimento balanceado – objetivo central das 

políticas regionais tradicionais – seria desejável do ponto de vista da performance econômica 

agregada das economias nacionais (RIGG et al., 2009; BARCA et al., 2012). Partindo da ideia 

de que os processos de crescimento econômico se dão de forma espacialmente desbalanceada, 

as recomendações normativas contidas no relatório se contrapõem a tentativas de desconcentrar 

as atividades econômicas, que entrariam em choque com as forças centrípetas do mercado 

atrapalhando o crescimento e a prosperidade econômica e, portanto, a redução de pobreza 

(RICHARDSON et al., 2011; BARCA et al., 2012; VARGA, 2015). Na busca pelo aumento do 

crescimento nacional agregado e por uma maior convergência interpessoal de condições de 

vida, as intervenções governamentais deveriam, por um lado, incentivar as aglomerações e, por 

outro, aprofundar a integração econômica entre lugares atrasados e áreas econômicas centrais 

como caminho para atingir, a um só tempo, eficiência econômica e maior equidade e conciliar, 

assim, crescimento econômico desbalanceado e desenvolvimento inclusivo (MIN, 2008; RIGG 

et al., 2009; RICHARDSON et al., 2011; BARCA et al., 2012). Para tanto, aposta no desenho 

de políticas espacialmente cegas e em investimentos em infraestrutura de transportes88. Com 

poucas exceções, como no caso de favelas urbanas, intervenções espacialmente sensíveis são 

entendidas como desperdício de recursos, devendo ser utilizadas apenas para a solução de 

problemas específicos e em locais que apresentem pequena dotação de instituições e de 

infraestrutura89 (BARCA et al., 2012; VARGA, 2015).  

A publicação do WDR 2009 provocou reações em diversas vertentes do campo de estudos 

regionais. A principal discussão crítica desse relatório foi feita pela perspectiva de vertentes da 

geografia que o acusam de não fazer referência à geografia econômica e ao vasto conhecimento 

por ela produzido, apontando seu caráter histórica e economicamente limitado90 (RIGG et al., 

                                                            
88Em 2004 o Sapir Report – An agenda for a growing Europe – chegava a conclusões semelhantes e propunha 
políticas espacialmente neutras e reformas institucionais para maior convergência territorial da União Europeia 
(BARCA et al., 20012). 
89Gastos em infraestrutura para regiões atrasadas teriam impactos negativos sobre a performance econômica 
agregada. Dessa forma, as políticas deveriam buscar reduzir diferenças espaciais nos padrões de vida, a partir de 
maior integração, conectividade e mobilidade, estratégias que sem interferir nos processos de concentração 
econômica, permitiriam a convergência regional de bem-estar (RIGG, et al., 2009; RICHARDSON et al., 2011).  
90É corrente nos debates recentes a ideia de que o relatório representa uma afronta à dignidade dos geógrafos, que 
não são citados, nem os clássicos e nem seus subsequentes críticos e inovadores, como se o conhecimento da 
geografia datasse de uma década. Antigas questões são apresentadas como novas ideias, e o relatório ignora a 
evolução desse campo acadêmico. Rodriguez-Pose (2010) aponta para a incapacidade de geógrafos e economistas 
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2009; MARINGANTI, 2009; RODRIGUEZ-POSE, 2010). Para além de meras disputas 

disciplinares, ao menos três importantes linhas de críticas são direcionadas ao relatório por 

geógrafos e teóricos dedicados aos estudos regionais. A primeira delas rebate o pressuposto de 

desenvolvimento linear do Banco Mundial, que implicitamente remeteria às concepções 

etapistas da década de 60 e responderia pela sensação evolucionista e teleológica transmitida 

pelo documento em questão (MARINGANTI, 2009; BARCA et al., 2012). Tomando padrões 

espaciais específicos como previsão histórica, o relatório não reconhece a existência de 

diferentes heranças socioespaciais e seu papel na moldagem de diversas trajetórias territoriais. 

Ao contrário, parte da suposta ideia de que a concentração da atividade econômica em cidades, 

distritos industriais e regiões mundiais, característica do capitalismo, aumentaria inicialmente 

as disparidades de renda e riqueza entre regiões centrais e periféricas, que por sua vez se 

dissipariam ao longo das etapas posteriores do processo de desenvolvimento, bastando, para 

isso, infraestrutura para reduzir desvantagens geográficas e o uso dos instrumentos e políticas 

corretas91 (MARINGANTI, 2009). 

Disso deriva um segundo conjunto de críticas que se refere à defesa de diferentes tipos de 

aglomerações no relatório como se todas elas fossem igualmente benéficas ao crescimento 

econômico. Ao contrário, os geógrafos econômicos mostram que diferentes processos levam a 

distintos resultados e que o tipo e composição dos clusters e suas diferentes relações externas 

determinam os casos em que irá haver aglomeração com dinamismo, impedindo generalizações. 

Além disso, partindo de casos seletivos como referências ao restante do mundo, o relatório olha 

para processos de crescimento desigual como se eles fossem simples resultado de forças 

benignas de aglomeração, migração e especialização, deixando de lado a configuração dos 

contextos locais que respondem pelo crescimento desigual e pela distribuição injusta de custos 

e benefícios entre diferentes regiões, como nos casos da China e da Índia (MARINGANTI, 

2009). Para além de questões de mobilidade e localização, a posição estratégica desses países 

nos mercados globais deriva de vantagens competitivas vinculadas a trabalho barato e acesso 

privilegiado à terra, em modelos de desenvolvimento que dependem de estratégias que 

mantenham grande número de pessoas em constante movimento e com baixos pagamentos. 

                                                            
olharem para questões de interesse comum de forma construtiva e não corporativa. De acordo com ele, esse 
corporativismo atrapalha o debate e a capacidade da geografia em influenciar políticas (RODRIGUEZ POSE, 
2010) 
91Esse paradigma vem sendo criticado desde os 60, mas o relatório não menciona isso. É o caso dos argumentos 
de Myrdal acerca da improbabilidade da convergência regional e das teorias cepalinas da dependência e do 
subdesenvolvimento, por exemplo. A utilização dos EUA como experiência de declínio das desigualdades após 
etapas de grande crescimento econômico deveria, portanto, ser relativizada (MARINGANTI, 2009). 
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Dessa forma, se ao invés de buscar apontar o que seriam boas e más políticas 

independentemente de seus diferentes contextos de implementação, o relatório considerasse as 

condições estruturais por trás das dinâmicas espaciais observadas, as recomendações de 

políticas teriam que se dar, necessariamente, em uma direção diferente92 (RIGG et al., 2009; 

MARINGANTI, 2009). 

A terceira vertente de críticas se relaciona à ausência de tratamento da dimensão política no 

relatório em questão. Ao partir da ideia de que o crescimento não tem que ser espacialmente 

equilibrado, e de que as políticas devem buscar interligar áreas atrasadas e dinâmicas, o relatório 

enfatiza a importância do foco em dimensões como densidade e mobilidade para tratar 

desigualdades espaciais, desviando a atenção das relações de poder que as baseiam (RIGG et 

al., 2009). Margens não são marginais apenas pela distância física, mas porque foram 

produzidas como lugares distantes dos centros de poder, sem que seus grupos sociais pudessem 

participar das tomadas de decisões. Isso significa que as desigualdades regionais refletem 

desigualdades de poder, e não é por acaso que certas regiões se tornam e permanecem pobres, 

mas porque a dimensão política atua como barreira à integração espacial (RIGG et al., 2009). 

A ideia de que as desigualdades regionais são consequência de relações sociais e políticas 

desiguais de longo prazo, implica que as políticas envolverão sempre algum tipo de conflito 

com os interesses que se beneficiam dessas desigualdades e de sua reprodução e que, sobre 

representados nas instituições, irão funcionar como resistência aos esforços de superá-las. Para 

além, portanto, de soluções técnicas que podem se aproveitar de bons conselhos, as políticas 

deveriam considerar os conflitos de interesses e os contextos específicos onde são 

implementadas, deixando de tratar a dimensão da política como realidade inconveniente93 

(MARINGANTI, 2009; RIGG et al., 2009). 

                                                            
92Para Rodriguez-Pose (2010), a escolha de casos é seletiva, mas inevitável. De acordo com ele, as críticas também 
escolhem casos seletivos que contradizem o relatório. A questão não são os casos, mas o quanto as tendências de 
aglomeração, tidas como regra geral, são, na verdade, exceção. Além disso, simplificações e generalizações 
mínimas são necessárias para a elaboração de políticas públicas, de onde deriva a importância do relatório na 
identificação de padrões comuns na experiência de diferentes países (RODRIGUEZ-POSE, 2010). Deichman et 
al. (2011) apontam, ainda, o contraste entre as reações dos geógrafos e a recepção positiva do documento entre 
policy makers, economistas urbanos e cientistas regionais. 
93Outras omissões do relatório dizem respeito às questões ambientais e à desconsideração das complexas interações 
entre geografia e instituições, que demandariam enfoques multidimensionais para além de um olhar mecânico 
acerca das relações entre espaço, atividade econômica e bem-estar e acerca das intersecções entre economia e 
meio-ambiente (RIGG et al., 2009). Sobre esse ponto, porém, leituras em defesa do relatório apontam que a 
ausência de dimensões políticas, sociais e ambientais foi escolha, e não erro (RODRIGUEZ-POSE, 2010), e que 
a negligência de vários aspectos se deu em favor da clareza da exposição, que permitiu a construção de um 
framework que permite olhar grande variedade de questões e fornece amplo leque de instrumentos para superá-las 
(DEICHMAN, 2011). 
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Partindo desse conjunto de críticas e com diferentes concepções acerca do desenvolvimento, as 

visões que defendem o desenho de políticas atentas às especificidades territoriais enfatizam a 

existência de potenciais de crescimento a serem valorizados em todas as regiões, e não apenas 

nas áreas centrais e globalmente inseridas. Contrariando as recomendações de políticas cegas 

do Banco Mundial (2009), três publicações recentes enfatizam a importância de um enfoque 

territorializado de políticas. Duas delas são relatórios da OECD publicados em 2009 e 

intitulados “How regions grow”94 e “Regions matter”, que, para além do enfoque one size fits 

all do Banco Mundial, enfatizam a importância de políticas que mobilizem as diferentes bases 

de ativos e sinergias locais para a promoção de processos sustentáveis e inclusivos de 

desenvolvimento. A outra é o relatório elaborado pela Corporación Andina de Fomento (CAF), 

intitulado “Desarrollo local: hacia um nuevo protagonismo de las ciudades e regiones” e 

publicado em 2010, que discute problemas de desenvolvimento a partir de uma perspectiva 

latino-americana, defendendo a promoção de políticas integradas para cada território com 

especial atenção às necessidades das cidades e das diferentes city regions (BARCA et al., 2012). 

Em todos eles a ênfase recai sobre a necessidade de políticas regionais capazes de coordenar 

provisão de infraestrutura e promoção de educação, ambientes de negócios e inovação nas 

diferentes regiões, iluminando o papel ativo dos governos e instituições locais nos processos de 

desenvolvimento (BARCA et al, 2012). 

A visão que defende as políticas espacialmente orientadas tem longa trajetória intelectual e 

enfatiza, em geral, dois aspectos fundamentais. Por um lado, a importância do contexto 

geográfico, em suas características sociais, culturais e institucionais, para o entendimento das 

dinâmicas econômicas e suas relações com o espaço. Por outro, a importância da história e das 

relações entre geografia e instituições e suas variações no espaço (BARCA et al., 2012). 

Diferentemente do enfoque da NGE, nessa abordagem o espaço importa e molda o potencial de 

desenvolvimento dos territórios e dos indivíduos que neles habitam, daí a ênfase na ideia de 

que não bastam estratégias de desenvolvimento espacialmente cegas, sendo necessário 

relacioná-las aos diferentes contextos espaciais onde são implementadas. Políticas 

supostamente neutras sempre têm efeitos espaciais que podem minar seus objetivos, a menos 

que esses efeitos sejam considerados, e mesmo a melhor estratégia cega pode ser minada por 

ambientes institucionais pobres95 (RODRIGUEZ-POSE, 2010). Além disso, armadilhas do 

                                                            
94Cujas conclusões se assemelham às do relatório independente de Barca (2009) – An Agenda for a Reformed 
Cohesion Policy - que aponta a importância da adaptação de estratégias a condições locais para reduzir ineficiência 
e desigualdades em lugares específicos. 
95O caso clássico na literatura é o do Mezzoggiorno italiano, que mostra como, na existência de instituições 
adversas, a questão institucional pode transformar boas políticas em más (RODRIGUEZ-POSE, 2010). 
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subdesenvolvimento inibem o potencial de crescimento das regiões e perpetuam a exclusão 

social, exigindo formas de superar a subutilização persistente de recursos humanos e ambientais 

e de reduzir pobreza e desigualdades (BARCA et al., 2012). Os defensores desse enfoque não 

questionam a relevância de políticas cegas ou da aglomeração para o crescimento econômico, 

mas sua ênfase principal é no importante papel de políticas regionalmente especificas, que 

busquem encorajar o incremento econômico de áreas estagnadas e com recursos 

subaproveitados. Uma vez assumindo que as interações entre instituições e geografia são 

críticas para o desenvolvimento, tanto as especificidades do contexto local e regional, quanto 

as implicações espaciais das políticas setoriais supostamente neutras devem ser consideradas 

em seu desenho e formulação (BARCA et al., 2012). 

3.1.2. Mudanças na concepção de políticas regionais96: da desigualdade regional à 
competitividade internacional  

A crescente ênfase no padrão auto-reforçado de concentração das atividades produtivas e nos 

efeitos virtuosos das aglomerações para os processos de inovação e crescimento econômico tem 

levado, nos últimos vinte anos, a uma mudança de paradigmas nas políticas de desenvolvimento 

regional (OCDE, 2010). Como dito, esforços de desconcentração econômica, até então objetivo 

central das estratégias implementadas, passam a ser vistos como entraves potenciais ao bom 

funcionamento das economias nacionais, e as políticas regionais passam a complementar 

estratégias voltadas a acelerar o crescimento econômico e a competitividade das regiões na 

economia globalizada, com proeminência de formas de planejamento estratégico e de políticas 

voltadas a fornecer suportes aos ambientes locais de negócios. Em relatório intitulado Regional 

development policies in OECD countries (2010), a OCDE chama a atenção para essas 

transformações e aponta para o fato de que, ainda que se mantenham, em alguns países, 

racionalidades de políticas voltadas ao desenvolvimento equilibrado e ao apoio a regiões em 

desvantagem, o novo paradigma da competitividade vem crescendo constantemente frente às 

pressões da globalização97, o que na prática vem estimulando investimentos em centros 

                                                            
96Esta seção foi, em parte, previamente publicada na Revista Política e Planejamento Regional, sob o título 
‘Estratégias e instrumentos de redução das desigualdades regionais: um breve levantamento das políticas regionais 
em marcha na última década’ (GALVANESE, 2015). 
97O relatório mostra a permanência do foco na redução das disparidades regionais em países como Alemanha e 
Itália, e a manutenção do suporte a regiões atrasadas, ainda que não como foco principal, em países como Finlândia 
e Japão. Os países nórdicos e a França tradicionalmente priorizam áreas periféricas, entendendo crescimento 
regional e equilíbrio territorial como objetivos interconectados.  Já no caso de países como a República Tcheca e 
a Hungria, a ênfase das políticas recai sobre os processos de crescimento econômico nacional, a despeito das 
disparidades internas. Muitos países mantêm, portanto, preocupações com as desigualdades regionais, 
aproximando-se do problema por diferentes ângulos e instrumentos (OCDE, 2010).  
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econômicos dinâmicos e em regiões mais avançadas e protagonistas de boas performances 

econômicas (OECD, 2010).  

No mesmo sentido, um levantamento recente dos debates atuais sobre o desenho de políticas 

regionais98 apontou para o crescente predomínio do enfoque em aglomerações e processos de 

concentração das atividades produtivas, e de recomendações de políticas que se voltam, em sua 

grande maioria, às regiões mais avançadas das economias nacionais. Buscando entender quais 

as racionalidades que hoje baseiam as diferentes formas de intervenção pública, quais os 

instrumentos priorizados e quais as perspectivas teóricas utilizadas e suas principais 

implicações normativas, o levantamento resultou no traçado de quatro grandes grupos 

temáticos, classificados de acordo com os tipos de políticas que eles se propõem a analisar. São 

eles: políticas de coesão territorial; políticas de ciência, tecnologia e inovação; políticas de 

localização industrial e alocação, transferência e redistribuição de investimentos; e 

descentralização e formas de governança. O primeiro grupo apresenta, em geral, artigos que 

tratam da política regional europeia (Faludi, 2004a, 2004b, 2007, 2009; Faludi et al., 2005; 

Schon, 2005; Doucet, 2006; Schout et al., 2007; Evers, 2008; Vanolo, 2010; Fabro et al., 2010; 

Servillo, 2010; Luukkonen et al., 2012; Cotella et al., 2012; Trasca et al., 2013; Ionescu et al., 

2013; Saghin et al., 2013), e serão discutidos mais detalhadamente na seção 3.2.   

Os textos que tratam de políticas de inovação, ciência e tecnologia (Todling et al., 2005; 

Benneworth et al., 2005; Laranja et al., 2008; Gonçalves et al., 2009), agregam um conjunto de 

abordagens e instrumentos de políticas cuja ênfase recai, quase sempre, na importância de 

incentivos à criação de clusters de conhecimento e inovação, e os instrumentos propostos 

derivam de diferentes racionalidades, sistematizadas de forma interessante no artigo de Laranja 

et al. (2008), em torno de quatro principais enfoques teóricos que explicam por diferentes 

fatores e mecanismos os processos de desenvolvimento regional. Os enfoques neoclássicos se 

baseiam na ideia de competição perfeita e nos retornos de escala, e apostam na eliminação de 

                                                            
98Realizou-se, entre 2013 e 2014, um levantamento de artigos voltados à análise de dinâmicas e estratégias de 
política regional publicados em periódicos e revistas científicas nacionais e internacionais a partir do início dos 
anos 2000. Esse recorte temporal abrangeu o período em que, como dito, se acentuava a mudança de foco da 
política regional. A pesquisa bibliográfica foi realizada em dois portais de periódicos com a intenção de cobrir um 
amplo rol de experiências internacionais. Um deles foi o Portal de Periódicos da CAPES - base extensa de artigos 
que congrega parte importante da produção científica internacional – e o outro foi o Scopus - base menor que a da 
CAPES, mas que dela faz parte. Foram selecionadas as 20 publicações mais citadas e relevantes em cada uma 
dessas bases para cada um dos três temas pesquisados – coesão territorial, desigualdades regionais e políticas 
regionais - o que representou um total de 120 artigos. Dentre eles, buscou-se sistematizar o conjunto de temas 
trabalhados, os diferentes enfoques teóricos apresentados, os instrumentos e políticas priorizadas para a discussão 
sobre as desigualdades espaciais e suas diferentes racionalidades. Esse levantamento encontra-se, como dito, 
publicado em Galvanese (2015). 
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barreiras às forças de mercado e no incentivo à inovação através de subsídios e sistemas de 

taxação fiscal e provisão direta de infraestrutura, entendendo as políticas como instrumentos de 

correção das falhas de mercado na alocação de recursos privados para ciência, difusão e 

transferência de tecnologias e inovação entre as regiões. Os enfoques schumpeterianos do 

crescimento endógeno apostam na promoção de altos níveis de investimentos privados em 

pesquisa e inovação e na formação de capital humano altamente qualificado, mas não 

consideram as características dos processos de criação e difusão do conhecimento, o 

enraizamento social e institucional dos processos de evolução tecnológica, e o fato de que o 

mecanismo de retornos crescentes e as políticas de pesquisa e desenvolvimento tendem a 

resultar na concentração espacial e no aumento das disparidades regionais. Já os enfoques 

neomarshallianos e reflexões sobre clusters e distritos industriais apontam para as condições 

sociais, culturais e institucionais dos processos de crescimento e inovação de uma região. E os 

enfoques institucionalistas se voltam ao contexto institucional que promove e molda as 

interações entre os agentes econômicos, apontando que as políticas devem ajudar a superar a 

inércia institucional e promover configurações institucionais que estimulem o aprendizado e a 

interação, promovendo a mudança institucional em escala regional (LARANJA et al., 2008).  

Os artigos voltados a políticas de localização industrial e alocação de investimentos  (Crozet et 

al., 2004; Morosini, 2004; Sternberg et al., 2004; Harris et al., 2005; Dall´erba et al., 2005; 

Fromhold-Eisebith et al., 2005; Baldwin et al., 2006; Devereux et al., 2007; Ulltveit-Moe, 2007; 

Bernini et al., 2011; Chen et al., 2013; Arcalean et al., 2012; Sheard, 2012; Becker et al., 2010), 

apresentam racionalidades que partilham o reconhecimento das aglomerações geográficas 

como fenômenos centrais ao crescimento econômico. Partindo da aglomeração de atividades 

econômicas como evidência empírica, os artigos mostram que recomendações de políticas que 

seguem a lógica de transferência de subsídios para firmas, indivíduos e infraestrutura nas 

regiões pobres poderiam ter impactos negativos para as regiões subsidiadas em longo prazo, 

aprofundando as desigualdades espaciais (DALL´ERBA et al., 2005; DEVEREUX et al., 2007; 

BECKER et al., 2010). Tributárias do enfoque teórico da NGE e do modelo centro-periferia de 

localização, essa literatura defende que a política regional não deve buscar atrair atividades 

econômicas para fora das regiões chave sob pena de aumentar as desigualdades, mas canalizar 

os subsídios para regiões com grande potencial para suportar a produção, com base na ideia de 

que a redução das desigualdades não passa pela redistribuição espacial da produção e subsídios, 

mas pela facilitação à mobilidade dos trabalhadores da indústria através da redução dos custos 

de transporte, o que resultaria em uma convergência dos níveis de bem estar em longo prazo. 
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Uma vez que a localização só seria determinante para o bem-estar de trabalhadores imóveis – 

portanto aqueles envolvidos com a agricultura – o foco das políticas regionais para redução das 

desigualdades deveria ser as regiões rurais (SHEARD, 2012). 

Por último, os artigos que trabalham as questões de descentralização e governança regional 

(Perkmann, 2003; Rodríguez-Pose et al., 2010; Batory et al., 2011; Tuncer, 2012; Marinko, 

2012; Biela et al., 2012; Li et al., 2012) abordam uma variedade de temas. Um dos que mais 

aparecem se refere ao relacionamento entre a União Europeia e os Estados membros, às 

atribuições de competências de cada escala de governança e à questão da importância da 

participação de atores subestatais nos processos de tomada de decisão e formulação de políticas 

(Tuncer, 2012). Outros autores apresentam análises acerca das regiões transfronteiriças e da 

formação de redes regionais transnacionais e os novos formatos institucionais que elas 

pressupõem para a governança pública e multiescalar da União Europeia (Perkmann, 2003). 

Sobre os temas de federalismo e descentralização, os artigos mostram como ambos podem ter 

efeitos negativos sob o ponto de vista da redução das desigualdades regionais. Biela et al. (2012) 

apontam que, uma vez que o federalismo induz atores subnacionais a adotarem posições 

divergentes e defenderem interesses individuais nos processos de tomada de decisão em nível 

nacional, os custos de transação das tomadas de decisão aumentam e podem acarretar entraves 

à formulação das políticas. No mesmo sentido, autores como Rodríguez-Pose et al. (2010), 

afirmam que processos de descentralização em países de alta renda relacionam-se à redução das 

desigualdades regionais, enquanto que em países de média e baixa renda, a descentralização 

fiscal promoveria um aumento das disparidades impossível de ser compensado pela 

descentralização política. 

3.1.3. Os limites ao tratamento da dimensão territorial do desenvolvimento pelas 
recomendações internacionais 

O rápido sobrevoo sobre os estilos recentes de intervenção governamental aponta, como visto, 

para uma crescente proeminência de enfoques voltados às aglomerações e regiões centrais que 

desencorajam a busca por um maior equilíbrio espacial das atividades econômicas. Nessa visão, 

os caminhos e estratégias mais efetivos para atingir crescimento econômico e convergência de 

bem-estar entre as diferentes regiões seriam políticas espacialmente cegas que, sem interferir 

na concentração benéfica e desejável do dinamismo econômico, removessem distorções de 

desenvolvimento entre as regiões a partir da garantia de níveis básicos de educação, saúde e 

infraestrutura a todos os lugares para a realização de potenciais endógenos sem necessidade de 

intervenção agressiva do governo. Isso somado à maior integração e mobilidade entre áreas em 
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desvantagem e avançadas garantiria a convergência de renda e bem-estar e maior equilíbrio 

regional ao longo do tempo. De forma diferente, as visões que defendem políticas 

espacialmente orientadas reconhecem a importância de não prejudicar o crescimento nas 

regiões líderes, mas defendem intervenções ativas que, identificando entraves e barreiras 

responsáveis pela permanência do baixo desempenho nas regiões em desvantagem, auxiliem na 

superação desses bloqueios. Partindo da existência de múltiplos padrões e arranjos espaciais 

para o desenvolvimento econômico, esse enfoque aponta importantes limites às estratégias 

espacialmente cegas diante da heterogeneidade espacial do desenvolvimento e ressalta as 

oportunidades derivadas de políticas territoriais voltadas a um melhor aproveitamento do 

potencial existente no conjunto de regiões, e não apenas das vantagens de aglomeração 

derivadas das grandes concentrações urbanas (BARCA et al., 2012).  

Ao menos três importantes observações derivam dos debates apresentados e merecem ser 

destacadas diante da investigação aqui proposta. A primeira delas é o tratamento dado à 

dimensão institucional pelos enfoques defensores de políticas espacialmente cegas, que não 

considera as diferentes estruturas e ambientes institucionais observados nas diferentes regiões 

e seu papel na moldagem das distintas trajetórias de desenvolvimento assumidas ao longo do 

tempo. Reflexões da economia e das ciências sociais reconhecem, desde finais do século XX, 

a centralidade da dimensão institucional para o entendimento das diferentes sociedades e de 

suas distintas dinâmicas históricas de desenvolvimento (PIERSON, 2004; NORTH, 1981, 

1990, 2009; ACEMOGLU et al, 2012). Diferentes arranjos institucionais – que envolvem 

instituições formais, como leis e proteção de direitos de propriedade, e informais, como regras 

tácitas, valores e crenças -, se enraízam em estruturas localizadas e em diferentes contextos 

geográficos, moldando o desenvolvimento econômico em variados caminhos que levam a 

resultados distintos, o que limita o alcance das recomendações de políticas observadas 

(RODRIGUEZ- POSE, 2010). 

Uma segunda observação que merece ser feita é a de que, ainda que novos enfoques busquem 

ir além da tradicional dicotomia entre regiões prosperas e atrasadas - enfatizando a importância 

de um foco mais amplo em todas as regiões e seus diferentes ativos -, e de que a ajuda a áreas 

em desvantagem se mantenha significativa - com estratégias como equalização fiscal, alocação 

de fundos e transferência de recursos para regiões atrasadas e investimentos em infraestrutura 

(OECD, 2010) -, a tendência à ênfase na promoção de inovação e competitividade leva, 

concretamente e cada vez mais, o foco das políticas regionais para cidades e regiões 

metropolitanas (BARCA et al., 2012). Como dito, a primeira geração de políticas regionais se 
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baseava em subsídios para levar investimentos externos às regiões atrasadas. Mais 

recentemente, a ênfase se desloca da escala regional para estratégias de competitividade 

voltadas ao fortalecimento de clusters de inovação e de indústrias e atividades econômicas 

associadas às grandes cidades e áreas urbanas (BARCA et al., 2012). Soma-se a isso a ênfase 

das recomendações internacionais na expansão urbana como a melhor opção para superar 

problemas institucionais e promover crescimento e desenvolvimento no longo prazo99 (BARCA 

et al., 2012; SERAVALLI, 2015). Esse enfoque acaba por não considerar as dinâmicas de áreas 

não centrais e suas articulações com as dinâmicas econômicas mais amplas. Partindo da ideia 

de que todas as regiões, inclusive rurais, têm potencial de contribuir com o crescimento 

econômico, se trataria de desenvolver lugares com tamanhos e densidades distintas, 

reconhecendo que grandes concentrações urbanas não são o único padrão para o 

desenvolvimento de longo prazo, e que o papel central da estrutura territorial e do sistema 

urbano e regional vai além da ênfase restrita a cidades localizadas no topo da hierarquia urbana 

mundial (BARCA et al., 2012). 

A terceira consideração se refere às insuficiências da ideia de que investimentos em maior 

mobilidade e políticas voltadas à garantia de acesso a necessidades básicas a todos os indivíduos 

- independente do lugar onde vivem – seriam a melhor opção para solucionar o velho dilema 

entre eficiência e equidade dos processos de desenvolvimento, garantindo convergência e uma 

melhor distribuição interpessoal de rendimentos, ainda que mantido o desequilíbrio setorial e 

espacial da economia (BARCA et al., 2012). Como apontado em capítulos anteriores, o 

crescimento econômico e o aumento da renda, ainda que importantes, não levam, 

necessariamente, a melhorias substantivas de bem-estar, que se refere menos à renda monetária 

e à satisfação de necessidades básicas do que ao maior acesso a oportunidades e capacidades 

necessárias à expansão das liberdades humanas (SEN, 1999). Além disso, o atual contexto de 

mudança dos paradigmas de desenvolvimento aponta para a centralidade da construção de 

novas narrativas e modelos baseados em diferentes usos sociais dos recursos ambientais e 

capazes de fazer frente à degradação dos ecossistemas e à tendência de aprofundamento das 

desigualdades característica do capitalismo contemporâneo (PIKETTY, 2014), o que traz, como 

                                                            
99 O Banco Mundial recomendou por muitos anos a reforma institucional como solução para os problemas do 
desenvolvimento, mas o impacto limitado dessas recomendações diante de questões associadas à geografia 
econômica – sobretudo em países muito pequenos, geograficamente fragmentados, sem integração internacional e 
com instituições insuficientemente desenvolvidas, que não conseguem sustentar a aglomeração e os efeitos do 
mercado doméstico requeridos para o crescimento – , levou à defesa de que o crescimento urbano deve ser o 
principal mecanismo de desenvolvimento, já que a reforma institucional, sozinha, apresenta pequeno potencial de 
sucesso (SERAVALLI, 2015). 
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dito, os diferentes territórios para o centro dos debates e da proposição de políticas voltadas à 

construção de um novo modelo de desenvolvimento. Porém os enfoques de política regional 

hoje proeminentes não consideram as especificidades territoriais e corroboram intervenções que 

projetam, por um lado, políticas de incremento da competitividade econômica para áreas 

dinâmicas e, por outro, políticas sociais e de redução de pobreza destinadas a compensar 

padrões concentradores e ambientalmente predatórios de crescimento econômico, combinação 

que não auxilia no enfrentamento dos desafios impostos pela agenda contemporânea100. Para 

além de transferências de renda e políticas sociais de viés compensatório, que além de 

insuficientes tendem a ser as primeiras banidas da agenda de governo em contextos de crise 

econômica (e política, como observado na recente guinada conservadora que vem ocorrendo 

em países como o Brasil), a superação das desigualdades espaciais, uma das formas de 

manifestação das ainda profundas desigualdades contemporâneas envolve, portanto, enfoques 

integrados que afirmem a centralidade dos territórios para os processos de mudança necessárias 

a um novo modelo de desenvolvimento. 

A próxima seção apresenta o enfoque europeu da política regional, principal referência dos 

debates territoriais da América Latina e do Brasil, e sua tentativa de operacionalização do que 

a literatura vem chamando de terceira geração de políticas regionais – que mescla preocupações 

com as regiões em desvantagem e desenvolvimento balanceado, características da primeira 

geração de políticas regionais do pós-guerra, e abordagens que têm no desenvolvimento de 

potenciais endógenos e no incremento da competitividade seus objetivos centrais, 

características da segunda geração de políticas regionais, que, como dito, emerge a partir da 

crise do modelo fordista e ganha força a partir dos anos 90 (VARGA, 2015). Distanciando-se 

dos extremos do debate, a política europeia busca uma síntese entre políticas de competitividade 

e de redução de assimetrias regionais e propõe instrumentos que visam atuar em variadas 

frentes, como preservação ambiental, planejamento urbano e metropolitano, desenvolvimento 

de capital humano, empreendedorismo, inovação e identificação e valorização de potenciais 

econômicos de áreas periféricas, partindo da ideia de que a melhor combinação de estratégias 

                                                            
100No caso do Brasil, os últimos anos apontam para um paradoxo quando se toma as políticas implementadas na 
primeira década dos anos 2000 e seu desempenho em relação à redução de desigualdades e melhorias sociais e 
econômicas nos diferentes territórios do país. Por um lado, a literatura aponta o baixo impacto das políticas 
territoriais explícitas como a PNDR, ou os resultados contraditórios de programas como o Minha Casa Minha 
Vida, que teria favorecido o mercado imobiliário ao mesmo tempo em que buscava ampliar a oferta de moradia e 
habitação para as camadas mais pobres da população. Por outro, são cada vez mais destacados os importantes 
impactos territoriais - em termos de redução de desigualdades - de políticas não explícitas ou territorialmente 
cegas, como no caso de iniciativas como o Bolsa Família, a ampliação do salário mínimo e a formalização do 
trabalho com carteira assinada. Para esse debate, ver Araújo (2013). 
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depende dos diferentes contextos regionais onde se procura intervir, e contrariando 

recomendações de políticas espacialmente cegas como solução universal para os problemas do 

desenvolvimento.  

3.2. Operacionalizando os debates normativos: o enfoque europeu do desenvolvimento 
territorial 

 

3.2.1. Política regional e coesão territorial na União Europeia 

A coesão territorial é um dos objetivos estratégicos da União Europeia. Desde a criação da 

Comunidade Econômica Europeia, em 1957, o aprofundamento de distâncias entre regiões 

desenvolvidas e periféricas era alvo de debates que chamavam atenção para a importância do 

combate aos crescentes desequilíbrios regionais derivados do avanço da unificação do mercado 

europeu, que penalizava as regiões mais pobres do continente. No final dos anos 80, com a 

entrada de países como Grécia, Portugal e Espanha na CEE, o tema das disparidades regionais 

ganhava maior visibilidade na agenda de políticas da comunidade, que, para além do foco na 

integração econômica entre os países-membro, passava a reconhecer a importância de uma 

maior atenção aos desequilíbrios existentes, elaborando iniciativas direcionadas às regiões 

atrasadas e de declínio industrial, caracterizadas por altos índices de desemprego 

(RICHARDSON et al., 2011). A adoção da European Spatial Development Perspective 

(ESDP), no final dos anos 90, marcava a primeira tentativa de coordenação do planejamento 

regional em escala europeia, e ampliava o enfoque anterior exclusivo em regiões empobrecidas. 

Partindo de um diagnóstico sobre as disparidades regionais do continente que apontava a 

concentração populacional e de prosperidade no eixo Londres, Paris, Milão, Hamburgo e 

Munique, a iniciativa propunha 60 opções de políticas em torno de três objetivos e diretrizes 

principais - a equiparação do acesso à infraestrutura e conhecimento entre as diferentes regiões, 

com investimentos em comunicação e transportes; o estímulo ao manejo da herança natural e 

cultural, buscando maior valorização das diversidades e do potencial econômico das diferentes 

regiões; e o fortalecimento de um modelo policêntrico de desenvolvimento, capaz de 

contrabalançar a concentração econômica e demográfica e, assim, contribuir com a redução dos 

desequilíbrios espaciais (FALUDI, 2006; MIN, 2008; ZILLMER, 2010). Essa visão ampliava 

o escopo das políticas regionais e fortalecia, de maneira crescente, a ideia de que o bom 

desempenho da Europa, em escala global, demandaria forte integração entre suas diversas 

regiões. 
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Ao longo dos anos 2000, o tema da coesão territorial foi definitivamente incorporado aos 

principais objetivos da constituição da União Europeia, ao lado da coesão econômica e social101. 

Ainda que sem uma definição oficial clara, passava a se constituir como importante pilar para 

o fortalecimento da competitividade econômica do continente nos mercados globais, sobretudo 

a partir da Estratégia de Lisboa (2007) - voltada a melhorar a posição da União Europeia no 

plano da economia internacional102. Nesse contexto, as políticas regionais passavam a se 

dedicar ao apoio e investimentos em regiões de alto potencial econômico e competitivo sem, 

contudo, abandonar estratégias tradicionais voltadas ao desenvolvimento espacialmente 

equilibrado. O enfoque europeu busca agregar os dois objetivos – aprimoramento da 

competitividade e redução de desequilíbrios espaciais – em torno da ideia de que, para além do 

tradicional aporte financeiro às ‘regiões problema’, as políticas apresentam importante papel 

para o fortalecimento da integração e da cooperação entre as variadas regiões, estimulando um 

melhor aproveitamento dos recursos e oportunidades em todas elas, de forma a reduzir 

disparidades e incrementar a competitividade europeia. Isso passaria pela implementação de 

novas formas de governança e de coordenação horizontal e vertical, parceria e cooperação em 

rede, e pela busca por uma maior coerência entre políticas regionais e setoriais, que apresentam 

impactos territoriais significativos. Passaria também por estratégias de inovação e pesquisas em 

ciência e tecnologia, por maior inclusão social e redução de pobreza, e por um maior diálogo 

com questões climáticas, em convergência com a agenda do crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo proposta na chamada Estratégia Europa 2020, assinada em 2010103 

(FALUDI, 2006; FALUDI, 2009, ZILLMER, 2010). 

Entendida enquanto responsabilidade partilhada entre a Comissão e os Estados-membro, as 

estratégias da política regional europeia contam com aportes financeiros dos principais fundos 

estruturais europeus - o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que se volta a 

investimentos em infraestrutura e equipamentos econômicos e sociais nas regiões 

desfavorecidas; o Fundo de Coesão, voltado sobretudo a investimentos em transportes nos 

                                                            
101A trajetória da política regional europeia e da ideia de coesão territorial envolve um grande número de 
documentos estratégicos onde se encontram seus enfoques, diretrizes e objetivos principais ao longo do tempo, 
como o Leipzig Principles (1994), o Livro Verde sobre a Coesão Territorial (2008), ou os relatórios da Política de 
Coesão (2004, 2010), citando apenas alguns deles. Para um histórico detalhado, ver Barca (2009) e Zillmer (2010). 
102A Estratégia de Lisboa (2007) resultou de seis anos de diálogos e respondia, em grande medida, à emergência 
dos BRICS no contexto internacional. Foi o terceiro tratado assinado pelos países-membro para realização de 
emendas ao Tratado de Maastricht, de 1992, marco inicial da União Europeia e da posterior criação do euro como 
moeda única. Antes dele foram firmados o Tratado de Amsterdam (1997) e o Tratado de Nice (2001) (MIN, 2008). 
103A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, definiu um conjunto de metas voltadas à 
recuperação da Europa após a crise financeira iniciada em 2008, criando uma agenda de enfrentamento de 
fragilidades estruturais e de promoção de competitividade, produtividade e sustentabilidade até 2020. 
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estados membros mais pobres; e o Fundo Social Europeu, que se volta a investimentos em 

capital humano104 -, recebendo grande montante de recursos do orçamento total da UE que são 

complementados com aportes nacionais. Sua operacionalização se baseia no PIB per capita 

como indicador de elegibilidade e de valores a serem recebidos pelas diferentes regiões e países. 

São consideradas áreas prioritárias da política as regiões atrasadas, que apresentam menos de 

75% do PIB per capita médio europeu - o que abrange cerca de 70 regiões – e Estados com 

menos de 90% do PIB médio per capita – o que representa treze Estados-membro –, sendo que 

a política cobre, dessa forma, cerca de 25% da população da UE (MIN, 2008). Ainda que tenha 

possibilitado avanços em redução de pobreza e crescimento econômico nas regiões mais pobres, 

maior descentralização das ações, aumento de empregos e dos gastos com pesquisa, a política 

não reduziu de maneira substantiva as disparidades de renda e emprego, e apresentou poucos 

resultados em termos de desconcentração econômica, sendo que as atividades tendem, ainda, a 

se concentrar na faixa litorânea, onde se localiza cerca de 80% da população. Um dos principais 

limites apontados pelos críticos da política regional à promoção efetiva da coesão territorial é 

seu foco nas desigualdades econômicas medidas em termos de PIB per capita, uma vez que esse 

recorte não leva em conta fatores como densidade populacional e qualificação do trabalho, 

presentes em parte das regiões consideradas atrasadas, que seguem sendo foco de intervenções 

e subsídios diferentes daquelas classificadas como detentoras de alto potencial econômico 

(BARCA, 2009). Além disso, a ausência de consenso sobre as competências e sobre os 

objetivos a serem priorizados pela política resulta em importantes dificuldades de aceitação da 

regulação supranacional por parte dos Estados-membro e em uma forte tendência a priorizar 

objetivos de competitividade internacional mais do que opções de políticas voltadas à redução 

de disparidades regionais e maior convergência interna nos últimos anos (MIN, 2008, 

RICHARDSON et al., 2011).   

Cobrindo amplo espectro de preocupações e concepções diferentes não há, como dito, um 

consenso claro em torno do significado da coesão territorial ou das formas pelas quais 

operacionalizá-la105, mas a maior parte dos debates enfatiza o desenvolvimento balanceado 

                                                            
104Além desses, o conjunto de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento conta ainda com o Fundo Europeu 
Agrícola para o Desenvolvimento Rural, que se dedica a investimentos públicos e privados nas zonas rurais da 
UE, e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, voltado a diversificar a economia, fomentar a pesca 
sustentável e melhorar qualidade de vida das comunidades costeiras (ZILLMER, 2010). 

105Faludi (2006) ressalta a influência do pensamento francês na política regional da comunidade europeia, e 
identificam as raízes da ideia de coesão territorial no aménagement du territoire francês, que baseou o traçado de 
políticas para contrabalançar o domínio de Paris e o esvaziamento rural a partir do fortalecimento de um sistema 
policêntrico de cidades. 
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como objetivo central da coesão territorial, seguido pela ênfase no desenvolvimento local e 

endógeno e pela ênfase na competitividade e no policentrismo (FALUDI, 2006). Ainda que 

polissêmicas, as diferentes leituras apresentam, como denominador comum, a ideia de que a 

coesão territorial envolve mais do que a convergência de desenvolvimento econômico em 

termos de renda e produtividade, e inclui a utilização da variedade de recursos e condições 

existentes nas diferentes regiões da UE (ZILLMER, 2010). Envolve também o reconhecimento 

de que cada contexto provê diferentes desafios e possibilidades para a política de 

desenvolvimento, com distintos padrões de organização, hierarquias urbanas, e ambientes 

institucionais altamente heterogêneos que precisam ser considerados pelas políticas, o que 

contraria a aposta em políticas espacialmente cegas para a promoção do desenvolvimento. O 

caso da União Europeia mostra que o contexto territorial importa, e que não se trata apenas de 

encorajar aglomerações e o crescimento das grandes cidades, mas de usar a diversidade de 

recursos e de instituições regionais para a construção de padrões alternativos de 

desenvolvimento, capazes de converter diferenças em vantagens (BARCA, 2009). Padrões 

passados de desenvolvimento e diferentes estoques de recursos ambientais e culturais implicam 

em estruturas socioespaciais variadas, cujas especificidades demandam estratégias localizadas 

e voltadas ao desenvolvimento harmonioso dos diferentes territórios, assegurando diálogo com 

políticas setoriais e o fortalecimento de laços de cooperação territorial para a solução de 

problemas transversais. Contrariando, portanto, a ideia de que políticas universais e sem 

referência a contextos específicos poderiam fornecer soluções apropriadas às disparidades 

regionais, o enfoque da política regional europeia enfatiza, assim, a importância de estratégias 

de desenvolvimento espacialmente orientadas (ZILLMER 2010). 

3.2.2. A iniciativa LEADER 

A trajetória de políticas de desenvolvimento rural na União Europeia tem início em 1962, com 

a implementação da Política Agrícola Comum (PAC). Em sua primeira etapa, até o final dos 

anos 80, a PAC foi fortemente marcada pela lógica setorial. Na segunda, ao longo dos anos 90, 

emergiu o enfoque territorial do desenvolvimento rural, em um contexto de importantes 

transformações e diversificação das áreas rurais europeias. A terceira etapa, iniciada nos anos 

2000, buscava maior integração de ambos os enfoques, mas acabou por prevalecer, novamente, 

a lógica setorial (SARACENO, 2001). Ao longo do tempo, diferentes percepções, objetivos e 

instrumentos guiaram as políticas voltadas ao meio rural na Europa. Inicialmente, a PAC 

contava com a política estrutural – voltada a financiar a modernização do setor agropecuário – 

e a política de sustentação de preços e mercados agrícolas – que, mais conhecida, tinha como 
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objetivo a manutenção da renda dos agricultores equiparada à dos assalariados industriais 

(SARACENO, 2001). A política estrutural era tida como a mais importante durante a primeira 

etapa da PAC, e buscava contribuir com o fortalecimento de um sistema de empresas 

agropecuárias familiares106 equipadas e vinculadas a mercados, além de prever medidas 

especificas para as zonas mediterrâneas, para a criação de estruturas de comercialização de 

produtos, e para promoção e fortalecimento de associações de produtores. A partir do 

pressuposto de que a diferenciação entre áreas urbanas e rurais correspondia a uma 

diferenciação produtiva – urbano como local de indústria e serviços, e rural como lugar da 

produção agrícola – as políticas estruturais forneciam estratégias que poderiam, supostamente, 

ser aplicadas em qualquer área rural, uma vez que todas elas teriam caráter fortemente 

homogêneo e caracterizado pela especialização em alguma atividade agrícola principal 

(SARACENO, 2001).  

A partir dos anos 80, porém, crescia a percepção de que o processo de modernização e de 

aumento da produção agropecuária - que superou a demanda interna da União Europeia -, havia 

se dado de forma parcial, sem que tivessem desaparecido as pequenas produções. 

Inesperadamente, a diversificação de atividades aumentava nas áreas rurais - gerando um 

cenário diferente do que aquele que se esperava como resultado da PAC107 -, e era acompanhada 

de melhorias na qualidade de vida, nas oportunidades de trabalho e na competitividade da 

economia rural em seu conjunto (SARACENO, 2001). Ganhavam força dinâmicas baseadas na 

pluriatividade, que explicavam a permanência da agricultura em pequena escala ao longo do 

tempo e fortaleciam a percepção de que as políticas para áreas rurais deveriam se voltar mais à 

diversificação das atividades econômicas do que ao foco setorial e agrícola tradicional, uma 

vez que modernização agrícola e o desenvolvimento rural deixavam de ser processos 

coincidentes. Entravam em cena, então, as políticas territoriais, novo marco de referência da 

segunda etapa da PAC, de lógica multisetorial e dirigidas ao conjunto da população em cada 

área rural específica, e não apenas aos agricultores. Contrariando o princípio da política anterior 

– que buscava ganhos de escala, maior mecanização e produtividade do trabalho – a visão sobre 

a nova ruralidade enfatizava a heterogeneidade das áreas rurais e a importância da combinação 

de diferentes atividades para além da produção agrícola. A introdução desse novo enfoque nos 

                                                            
106A estrutura de empresas familiares de origem camponesa é característica da configuração da agricultura 
europeia, herdada do período entre guerras (SARACENO, 2001). 
107Um importante documento da comissão europeia de 88, O futuro da sociedade rural, reconhecia explicitamente 
que estava em curso um processo de diversificação das atividades econômicas em grande parte das zonas rurais 
europeias (SARACENO, 2001). Para uma interessante exposição sobre a realidade da agricultura europeia e os 
impasses da PAC, ver Abramovay (1999). 
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programas de desenvolvimento rural se deu a partir da criação da chamada iniciativa LEADER 

- Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale- na virada para os anos 90 

(SARACENO, 2001). 

De enfoque territorial e integrado, o programa LEADER108 partia da identificação de problemas 

e potencialidades de zonas especificas para a escolha dos investimentos prioritários. Em geral, 

se dirigia a territórios rurais pequenos e homogêneos e trazia, além de formas de coordenação 

vertical - importantes para o estabelecimento de diretrizes gerais -, novas formas de 

coordenação horizontal e de concertação coletiva entre os agentes locais, públicos e privados, 

como estratégia central de construção dos planos de desenvolvimento a seguir, financiados 

pelos fundos públicos europeus juntamente com aportes financeiros dos Estados, regiões e do 

setor privado. Ao invés de intervenções generalizadas e aplicadas ao conjunto das áreas rurais, 

o programa propunha ações inovadoras voltadas a fortalecer a competitividade dos territórios 

valorizando especificidades e ativos únicos em cada contexto, o que significava maior estímulo 

a investimentos imateriais - como amenidades derivadas do patrimônio cultural e ambiental, 

por exemplo -, do que aos investimentos tradicionais em infraestrutura ou maquinário. 

Fomentando o fortalecimento de pequenas empresas e atividades como o artesanato e o turismo, 

buscava-se, portanto, maior complementaridade e sinergia entre os setores nas diferentes áreas 

rurais europeias (SARACENO, 2001). De baixo custo em comparação aos gastos envolvidos 

no aprimoramento de estruturas agrícolas da PAC, ou aos volumosos investimentos da política 

regional europeia, o programa teve avaliação positiva entre os beneficiários e seus formuladores 

diante de seus impactos significativos na geração de emprego, de capital social e de novas 

iniciativas empresariais nas áreas rurais (SARACENO, 2001).  

Ainda que os anos 2000 tenham assistido a uma retomada da lógica setorial pelas políticas 

voltadas às áreas rurais109, os resultados do enfoque territorial do desenvolvimento rural em 

termos de melhoria nas condições de vida e ampliação de horizontes dessas áreas mostra que 

uma perspectiva territorializada e orientada à diversificação produtiva tem mais probabilidade 

                                                            
108O LEADER começou com caráter experimental em 1991 e se expandiu posteriormente cobrindo mais da metade 
do espaço rural europeu nos anos 2000. O LEADER I (1991-1994) abrangia 217 áreas rurais desfavorecidas e 
tinha seu foco na mobilização de atores locais, trabalho em rede, diversificação e valorização do território. O 
LEADER II (1994-1999) abrangia mais de 10000 comarcas, e buscava fortalecer inovação, denominações de 
origem controlada e turismo rural. O LEADER Plus (até 2006) envolvia estratégias de reforço da competitividade 
organizadas em torno de eixos unificadores. A metodologia do programa foi replicada em estratégias nacionais de 
diversos países, como a Suécia, a Bélgica e a Áustria.  
109A reforma da PAC nos anos 2000 ressetorializou a política rural europeia, mantendo o objetivo de diversificação, 
mas apenas para atividades agropecuárias, e voltando a priorizar os agricultores como agentes beneficiários. A 
iniciativa LEADER se mantém, mas deixa de ser instrumento central da política rural (SARACENO, 2001). 
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de criar condições para um desenvolvimento menos dependente dos subsídios e para um maior 

dinamismo rural em médio e longo prazo (SARACENO, 2001). Soluções baseadas na 

modernização pela busca de economias de escala não são as únicas possíveis, apresentam 

impacto reduzido e não equacionam, em geral, sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

Ao contrário, o foco em economias de diversificação apresenta vantagens importantes nesse 

sentido, sobretudo em lugares de baixa densidade populacional. As áreas rurais combinam 

recursos físicos e humanos de maneira diferenciada e apresentam distintas formas de 

intercâmbio e relacionamento com o exterior – cidades e mercados – o que diferencia as 

possibilidades de competitividade existentes em cada uma delas. A valorização do conjunto de 

aspectos específicos das diferentes áreas rurais seria, portanto, a chave estratégica para melhorar 

sua competitividade e atratividade. Dados os diferentes impactos da orientação setorial e 

territorial das políticas ao desenvolvimento rural, o caso da iniciativa LEADER aponta que 

intervenções baseadas na compensação para áreas rurais mais pobres são insuficientes para 

gerar dinâmicas que permitam a essas regiões reduzir sua necessidade de assistência, e que o 

foco na diversificação rural pode ter resultados mais positivos, estimulando recursos endógenos 

e gerando competitividade e maior atração de recursos. A nova ruralidade e a melhoria 

inesperada e espontânea das dinâmicas rurais põem em xeque, assim, previsões acerca do 

declínio das áreas rurais no mundo contemporâneo e iluminam os novos caminhos e potenciais 

de desenvolvimento que daí derivam (SARACENO, 2001).  

3.3. Breves considerações sobre a influência do debate europeu no contexto da América 
Latina e do Brasil 

As mudanças nas bases materiais e de reprodução do capitalismo a partir dos anos 70 

impulsionaram, como dito, o início de uma importante alteração nas concepções e enfoques 

tradicionais de política regional. Com a crise do fordismo e o avanço do modelo neoliberal, 

passavam a ganhar força perspectivas que migravam da ênfase no papel do Estado e das 

políticas regionais como estratégia para contrabalançar o caráter intrinsecamente 

desequilibrado dos processos de desenvolvimento, para o acento em fatores de proximidade e 

aglomeração como elementos indispensáveis ao bom desempenho das economias nacionais, 

sendo o Estado responsável por fomentar e apoiar ambientes atraentes ao capital, cada vez mais 

internacionalizado. Esse enfoque, que ganhou crescente destaque no cenário internacional 

desde os anos 90 e representa, hoje, a visão predominante de política regional nos debates 

internacionais, tem como objetivo central o aprimoramento da competitividade de regiões 

dinâmicas e, portanto, com maiores possibilidades de projetar os países na economia 

internacional. Com base em uma concepção restrita de território e de desenvolvimento, essa 
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visão se distancia de forma importante do tratamento necessário à dimensão territorial quando 

se trata de equacionar as novas questões trazidas pelos debates recentes sobre o 

desenvolvimento, apontadas no primeiro capítulo desta tese. Fortemente tributária do escopo 

analítico da Nova Geografia Econômica, essa visão desencoraja olhares e políticas 

territorialmente orientadas, defendendo a importância da não intervenção nos processos 

espaciais de concentração das atividades econômicas. Nesse sentido, aposta em políticas 

espacialmente cegas como melhor caminho para equacionar crescimento econômico e 

convergência de renda entre o conjunto da população de um país, e não entre as diferentes 

regiões e territórios, deslocando a temática das desigualdades para o âmbito das políticas sociais 

e as reduzindo à sua dimensão monetária. Porém, como visto, as desigualdades espaciais são 

parte das desigualdades mais amplas, que não dizem respeito apenas à renda e acesso a serviços 

e necessidades básicas, mas à igualdade de oportunidades e expansão de liberdades, o que 

implica, para além do combate à pobreza ou de políticas compensatórias, a construção de novas 

formas de valorização e inserção econômica das áreas fora dos circuitos mundiais de 

acumulação e reprodução da dinâmica capitalista. 

De maneira diferente, a chamada terceira geração de políticas regionais, que tem no enfoque 

europeu da coesão territorial seu exemplo mais emblemático, buscou uma articulação dos 

enfoques anteriores – apoio tradicional a áreas menos dinâmicas e foco mais recente na 

competitividade internacional -  em um traçado de políticas voltado a dar conta do contexto 

apresentado às políticas territoriais na virada para os anos 2000, trazendo importantes inovações 

na tentativa de operacionalizar os novos desafios colocados pela agenda contemporânea de 

desenvolvimento. O enfoque de políticas regionais da União Europeia apresenta, como dito, 

uma mescla de estratégias para fortalecer a competitividade internacional de territórios 

dinâmicos com estratégias para desenvolver territórios de mais baixos indicadores de renda e 

dinamismo econômico. Nesse sentido, aposta na combinação de políticas descendentes, 

voltadas à correção das disparidades territoriais, e políticas ascendentes, voltadas a promover o 

desenvolvimento local a partir da valorização dos ativos endógenos, propondo estratégias de 

intervenção multiescalar e novos arranjos de governança horizontal e vertical, com espaços para 

debate público e concertação e colaboração entre as variadas esferas de governo como forma 

de promover maior alinhamento de objetivos (MIN, 2008). No caso das áreas rurais, o enfoque 

europeu carrega a ideia de que não se trata de desenhar políticas de desenvolvimento para áreas 

centrais e políticas de assistência social para áreas rurais e periféricas, mas de estimular a 

evolução destas últimas a partir de novos vetores de desenvolvimento e de uma utilização mais 
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equilibrada do conjunto dos recursos existentes, para além da tradicional visão setorial e 

agrícola dessas áreas (SARACENO, 2001). Essa visão estabelece importante contraponto ao 

enfoque que retira das políticas de desenvolvimento as áreas estagnadas, periféricas e rurais, e 

contribui com a difusão da ideia de que inserção internacional não é objetivo oposto à 

integração interna dos países, mas que se tratam de dois objetivos complementares. Além disso, 

assume a importância da atuação dos Estados na busca por um melhor equacionamento entre 

crescimento econômico e inclusão social, a partir de um tratamento positivo das 

heterogeneidades territoriais em esforços voltados a aproveitar a contribuição de um maior 

número de territórios para a agenda de desenvolvimento dos países e do bloco europeu como 

um todo (MIN, 2008).  

O enfoque europeu da coesão territorial representa, assim, importante tentativa de construção 

de um novo formato de políticas territorializadas no contexto do início do século XXI, como 

parte de um conjunto de estratégias voltadas a melhorar a competitividade e o posicionamento 

da economia europeia no cenário internacional. Ainda que sua operacionalização tenha se dado 

sob um cenário de importante crise fiscal – em que os diagnósticos sobre o que deve ser feito 

tendem a perder lugar diante de imperativos de austeridade e redução de gastos públicos – sua 

concepção inovadora – independentemente de seus impactos concretos, cuja análise foge do 

escopo do presente trabalho - influenciou fortemente a retomada dos debates e o desenho de 

políticas territoriais na América Latina e no Brasil. No caso da América Latina, instituições 

como o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (ILPES/CEPAL) tiveram, desde sua formação, 

nos anos 60, a superação das históricas lacunas sócio-espaciais características das dinâmicas de 

desenvolvimento dos países latino-americanos como um dos eixos centrais de suas 

preocupações. Como dito, os debates tradicionais sobre o desenvolvimento na América Latina 

apontavam a desigualdade regional – em termos de concentração produtiva, demográfica e de 

persistência de diferenças nas condições de vida dos diferentes territórios - como parte de um 

conjunto de desigualdades estruturais que caracterizam o estilo de desenvolvimento periférico 

- apoiado em formas de inserção externa baseada na exportação de recursos naturais e em uma 

grande concentração de riquezas - impondo importantes limites ao desenvolvimento 

espacialmente equilibrado. Mais recentemente, a retomada dos debates sobre políticas 

territoriais ilumina, de maneira crescente, o papel central da dimensão territorial do 

desenvolvimento em estratégias de mudança estrutural com redução de desigualdades, trazendo 

para a discussão novos conceitos como multiescalaridade, governança e planejamento 
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multinível, e ideias como a da nova ruralidade, em convergência com os debates europeus110 

(MATTAR et al., 2015; RIFFO, 2013, ILPES, 2017).  

No caso do Brasil, a cooperação e a busca de troca de informações e experiências estabelecida 

entre o Estado brasileiro e a União Europeia nos primeiros anos dos anos 2000, teve como base 

a ideia de que as inovações em termos de recortes, desenho e arranjos de governança das 

políticas europeias poderiam ser traduzidas ao contexto brasileiro (FAO, 2003; MIN, 2008). O 

país poderia aproveitar, sobretudo, ideias acerca do desenvolvimento policêntrico – buscando 

uma rede de cidades mais equilibrada -, a tipologia de territórios beneficiários e baseada em 

regiões não contíguas, os arranjos multisetoriais e multiescalares de coordenação e a ênfase na 

diversificação rural, como forma de gerar alternativas econômicas diante da grande e ainda 

atual pobreza rural do continente latino-americano. O enfoque territorial do desenvolvimento 

das áreas rurais europeias, contrário ao enfoque unicamente setorial, poderia fortalecer 

iniciativas de aprofundamento do vínculo entre o meio rural e cidades, aumentando laços com 

o exterior e estimulando a criação de emprego e renda e o aumento da qualidade de vida rural. 

Além disso, poderia se beneficiar do princípio de coesão e do modelo de financiamento 

encarnado na lógica de funcionamento dos Fundos Estruturais da União Europeia, baseados na 

transferência de recursos através de um sistema que busca definir, de baixo e de forma 

participativa, necessidades e prioridades dos territórios diante de diretrizes e normas que, 

definidas desde cima, se voltam a racionalizar o uso de recursos a partir de critérios de eficiência 

e equidade (MIN, 2008). 

Essa tradução do enfoque europeu para o contexto brasileiro representou importante desafio e 

seus resultados ficaram aquém do esperado, como mostra o capítulo 4. Primeiramente, 

diferentes contextos políticos e institucionais e a tradicional organização setorial dos aparatos 

de gestão e administração pública brasileira dificultam o tratamento integrado proposto pelo 

enfoque territorial das políticas europeias. Além disso, características relacionadas à formação 

espacial e histórica do Brasil implicam na necessidade de medidas de natureza diferente do que 

                                                            
110Nos anos mais recentes há inúmeros e interessantes exemplos de políticas territoriais formuladas e 
implementadas nos diversos países da América Latina, como mostra o levantamento contido no Panorama de 
Desarrollo Territorial em America Latina e Caribe (ILPES, 2017). É o caso, por exemplo, da experiência argentina 
expressa no Plan Estrategico Territorial - instrumento da Politica Nacional de Dessarrollo y Ordenamiento 
Territorial,– ou da destacada experiência do Equador em seu Plan Nacional para el Buen Vivir, em grande medida 
próximo de iniciativas brasileiras como a PNDR. A pluralidade de iniciativas postas em marcha nas últimas 
décadas não poderá ser, aqui, aprofundada. Vale ressaltar, porém, que as avaliações existentes apontam, em geral, 
para a necessidade de fortalecer mecanismos de coordenação de políticas e diferentes escalas e setores 
governamentais, suas capacidades institucionais, os sistemas de monitoramento e avaliação, e os instrumentos de 
dotação de recursos, além da construção de uma ampla agenda capaz de superar a cultura setorial das políticas e 
de incluir temas como desigualdades regionais, conflitos ambientais e pobreza (ILPES, 2017).  
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aquelas desenhadas para o contexto europeu. No caso das áreas rurais, a Europa passou por um 

importante processo de mudança que se iniciou nos anos 50 e promoveu, de maneira integrada, 

modernização da agricultura e o estabelecimento de mínimos necessários de vida ao conjunto 

das populações rurais, a partir de grandes investimentos em infraestrutura e em capital humano 

nessas regiões (FAO, 2003). Políticas com base na nova ruralidade europeia dizem mais 

respeito, hoje, a novos usos dos territórios rurais, voltados ao melhor manejo de patrimônios 

culturais e ambientais, do que a questões estruturais que contribuem com a persistência de 

desigualdades. Isso é bastante diferente no caso dos países latino-americanos como o Brasil, 

em que a manutenção de processos de subdesenvolvimento e de sociedades marcadas pela 

histórica reprodução de privilégios e de desigualdades estruturais é marca característica, de 

difícil equacionamento e demanda estratégias para além da superação de pobreza (FAO, 2003). 

A configuração das dinâmicas e o padrão histórico de uso e ocupação dos territórios também 

são diferentes nos dois contextos. Com maiores distâncias entre as áreas rurais e as cidades, 

redes urbanas menos adensadas do que na Europa, padrões de aglomeração em grandes cidades 

- que concentram a maior parte dos serviços – e padrões de vida em patamares bem menores 

do que os europeus, os contextos latino-americano e brasileiro desafiam, portanto, a 

transposição de modelos entre essas diferentes realidades. O enraizamento da política territorial 

no contexto europeu e as especificidades do contexto brasileiro respondem, em grande medida, 

pelo descompasso entre o que se esperava das políticas quando elas foram elaboradas e o seu 

baixo alcance efetivo para a promoção de mudanças, como discutido no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

4. PLANEJAMENTO E POLÍTICAS TERRITORIAIS NO BRASIL 

Quando entrou na agenda pública no final dos anos 50, a leitura sobre a questão regional 

brasileira enfatizava a existência de importantes desequilíbrios entre as estruturas produtivas 

regionais que, herdados dos processos históricos de formação da economia nacional e 

aprofundados pelas políticas nacional-desenvolvimentistas então em vigor, representavam 

entraves à modernização e ao pleno desenvolvimento do país. Com base nas análises centro-

periferia da Cepal e de Celso Furtado, o planejamento regional brasileiro nasceu como 

instrumento para reverter o subdesenvolvimento das regiões atrasadas – Norte e Nordeste -, 

reduzir a crescente concentração de dinâmicas produtivas na região Centro-sul e, assim, 

promover maior integração econômica e aproveitamento das diferentes bases produtivas 

regionais no processo de transição do país ao modelo industrial. A Sudene, criada em 1959, 

inaugurava uma política de desenvolvimento regional que tinha na industrialização do 

Nordeste, conduzida pelo Estado, seu principal carro-chefe. Até os anos 80, uma sucessão de 

políticas e planos nacionais de desenvolvimento fomentaram uma relativa desconcentração de 

bases produtivas do país para regiões fora do Sudeste, sobretudo os investimentos em 

megaprojetos públicos realizados ao longo dos governos militares. Sem solucionar o problema 

clássico das desigualdades entre o Brasil meridional e setentrional, esses investimentos geraram 

enclaves produtivos e ilhas dinâmicas nas regiões atrasadas, reduzindo a distância entre as bases 

produtivas regionais ao mesmo tempo em que aprofundavam processos de diferenciação interna 

das macrorregiões brasileiras. Finalizado o processo de integração produtiva da economia 

nacional, a questão regional passava a dizer respeito não apenas aos desequilíbrios em escala 

regional, mas à crescente heterogeneização das dinâmicas em escala intraregional.  

No contexto seguinte, marcado pela crise de financiamento do Estado e pelo aprofundamento 

dos processos de globalização e expansão das recomendações do Consenso de Washington ao 

longo dos anos 90, a política regional deixava de ser vista como estratégia de desenvolvimento 

do país e as ações estatais passavam a priorizar a abertura da economia nacional e sua maior 

inserção no mercado mundial, diferente da ênfase na consolidação do mercado interno que 

guiava as políticas anteriores, de inspiração keynesiana. Iniciativas como a dos Eixos Nacionais 

de Integração e Desenvolvimento - implementados ao longo dos governos de Fernando 

Henrique Cardoso com o objetivo de superar gargalos de infraestrutura e reduzir o chamado 

custo Brasil -, somadas aos processos de reestruturação produtiva sob a globalização e à 

crescente valorização de atributos desigualmente distribuídos pelo território nacional - como 

qualificação profissional, capital humano e sinergias entre universidades e empresas para 
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processos virtuosos de inovação -, favoreciam a concentração de investimentos públicos e 

privados nas áreas mais dinâmicas do país, deixando em segundo plano as regiões menos 

competitivas que, com possibilidades de retorno menores e, portanto, menos atraentes ao 

mercado, seguiam à margem dos fluxos econômicos, mantendo baixos níveis de renda e bem 

estar. Estudos sobre a atividade industrial nesse período apontavam uma tendência à 

reconcentração das atividades econômicas mais modernas nas regiões mais desenvolvidas do 

país, estancando o processo de desconcentração produtiva que se observava desde os anos 70. 

Além disso, apontavam para a penalização de importantes setores da indústria nacional 

promovida pela crescente internacionalização da economia, e para a possível emergência de um 

processo de desindustrialização prematura cujos efeitos regressivos teriam importantes 

impactos negativos em uma economia recém-integrada.  

No final do século XX, as críticas ao modelo neoliberal e seus resultados em termos de 

acirramento de desigualdades impulsionaram uma retomada das discussões sobre políticas de 

desenvolvimento regional. Os debates regionais chamavam atenção para os riscos de 

fragmentação do país derivados da quebra de complementaridades regionais e da lógica interna 

da economia brasileira, que se acentuava com a concentração dos meios de produção e trabalho 

em pontos selecionados do território nacional. Contrariavam também a crescente hegemonia de 

visões localistas e formas de planejamento estratégico que, favorecendo os interesses do 

mercado, contribuíam com a guerra fiscal entre estados e municípios iniciada com a 

descentralização federativa do final dos anos 80. As leituras sobre a necessidade de reverter a 

reconcentração e de retomar os debates sobre os rumos do desenvolvimento do país, 

recolocando a importância da dimensão territorial desse processo, ganhavam força com a 

tradução dos debates e experiências europeias de política regional e com a consolidação da 

agenda ambiental como pauta contemporânea, trazendo com ela a necessidade de se repensar 

as bases materiais dos processos econômicos e de desenvolvimento. Nesse contexto, novos 

princípios são iluminados pelos debates emergentes. Não se trataria mais, como nas abordagens 

clássicas, de elevar as regiões atrasadas ao status das regiões centrais, mas de valorizar as ricas 

diversidades sociais, culturais e ambientais presentes nos diferentes territórios do país. Os 

critérios de regionalização também precisariam ser outros. No mesmo sentido, as políticas não 

poderiam mais ser formuladas e implementadas sem ter por base uma ampla mobilização e 

articulação dos diversos interesses, públicos e privados, nos processos de planejamento em suas 

múltiplas escalas de governança. 
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Os debates sobre o planejamento e o desenvolvimento territorial no Brasil ganharam, portanto, 

novo fôlego no início dos anos 2000. O chamado ciclo social-desenvolvimentista que se 

iniciava em 2003 trazia com ele a aposta na retomada do papel do Estado como condutor de um 

projeto nacional de longo-prazo, o que representava uma importante janela de oportunidade 

para a agenda das desigualdades territoriais.  Com o objetivo de dotar os diferentes territórios 

com melhores condições de infraestrutura, promover a inserção produtiva das populações mais 

pobres do país e estimular a exploração das potencialidades subutilizadas nas diferentes regiões, 

interiorizando o desenvolvimento e reduzindo desigualdades, as iniciativas de políticas 

territoriais elaboradas ao longo dos governos Lula e Dilma Rousseff incorporaram os debates 

recentes e propuseram arranjos institucionais inovadores, voltados a contribuir com uma maior 

coordenação e articulação de ações e políticas públicas dos variados ministérios setoriais e das 

diferentes escalas de atuação do Estado. As propostas trouxeram, também, novos recortes 

espaciais, não mais baseados nas macrorregiões tradicionais ou em áreas contíguas, mas em 

tipologias que buscavam refinar o olhar sobre as diferentes dinâmicas territoriais do país, 

priorizando importantes porções do território nacional, com exceção de sub-regiões de alta 

renda. Porém, os tímidos resultados alcançados e a perda de status político da questão territorial 

diante da crescente prioridade dada às políticas sociais e de infraestrutura no período observado 

vêm reforçando leituras que, ainda que convencidas da centralidade da dimensão territorial para 

a trajetória futura do país, questionam a viabilidade de incorporação efetiva dessa temática à 

agenda pública diante das dificuldades impostas à coordenação e articulação intersetorial de 

políticas e instituições no âmbito do Estado e da federação brasileira, e da falta de bases sociais 

que sustentem essa agenda. 

Dessa forma, a principal ideia que norteia o presente capítulo é a de que as dificuldades a uma 

maior legitimidade e incorporação da dimensão territorial às políticas e ações do Estado e os 

limites das políticas recentemente implementadas decorrem, em grande medida, de duas 

dimensões centrais. Uma se relaciona ao campo da política, e se refere aos processos e disputas 

envolvidas na tradução dos debates teóricos em estratégias de políticas, que dizem menos 

respeito às propostas desenhadas por seus idealizadores e mais aos conflitos por poder e à 

configuração das estruturas internas ao Estado. A outra se relaciona ao campo das teorias, e diz 

respeito à insuficiência dos aparatos analíticos hoje existentes para o equacionamento dos 

desafios contemporâneos postos pelos debates sobre o desenvolvimento ao campo do 

planejamento territorial. O capítulo inicia com a apresentação da trajetória do planejamento 

regional e dos instrumentos implementados ao longo do século XX. Em seguida, apresenta uma 
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análise das principais iniciativas elaboradas na primeira década dos anos 2000 - a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional, o Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento, e 

o Programa Territórios da Cidadania -, suas principais inovações, limites e as críticas a elas 

endereçadas. Na última parte, apresenta a discussão sobre as duas dimensões apontadas acima 

e defende que, sem um melhor entendimento dos diferentes processos e forças que modelam o 

desenvolvimento do país, o discurso do planejamento segue apresentando forte caráter 

normativo e poucos instrumentos concretos de promoção de mudanças. 

4.1. Trajetória do planejamento regional brasileiro ao longo do século XX 

É consenso na literatura brasileira que os anos 30 representam o marco de surgimento da 

questão regional no país, e os anos 50 sua emergência na agenda pública nacional, consolidando 

o planejamento regional como ferramenta do Estado. Antes disso, a questão não se configurava 

enquanto tal. O Brasil era um arquipélago de regiões em que as economias regionais se 

encontravam mais articuladas com a Europa do que entre si dentro do espaço nacional, sendo 

suas dinâmicas definidas pelas condições do mercado externo (ARAUJO, 2000). Até as 

primeiras décadas do século XX, sob um pacto oligárquico entre as elites agrárias e a burocracia 

patrimonialista do Estado a ela ligada, a preocupação regional dos governos ao longo do 

Império e da Primeira República se resumia às secas nordestinas (1877-1879 e 1899) e ao 

controle da Amazônia voltado a garantir a integração do território nacional. Nesse contexto as 

intervenções públicas tinham caráter emergencial e pontual e se voltavam a investimentos em 

obras para a construção de açudes e estradas, em geral apropriados pelos grandes proprietários 

de terras (TAVARES, 2004; SILVA, 2014). Datam desse período iniciativas como a Comissão 

Imperial (1877), que previa a construção de barragens e a transposição do rio São Francisco 

como soluções para as secas, órgãos como a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), criado 

em 1909111, que deveria produzir dados geológicos, meteorológicos e topográficos para um 

programa de combate aos efeitos das secas, a  Caixa Especial de Obras de Irrigação de Terras 

Cultiváveis no Nordeste Brasileiro, criada em 1920, que contava com 2% do orçamento da 

União, e a Superintendência de Defesa da Borracha, criada em 1912 e vinculada ao Ministério 

da Agricultura, Industria e Comércio. Todas elas atendiam a demandas das elites agrárias dessas 

regiões, o que garantia à administração patrimonialista relativa estabilidade política no contexto 

de formação e consolidação do Estado nacional (SILVA, 2014). 

                                                            
111Transformado em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) em 1919, e em Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS) em 1945 (SILVA, 2014). 
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A questão regional brasileira, entendida enquanto diferenciação das dinâmicas produtivas 

regionais nasce, somente, a partir do processo de unificação do mercado interno e do 

aprofundamento da articulação da economia nacional, no contexto de transição do país entre o 

modelo primário-exportador e o modelo urbano-industrial que se inicia nos anos 30112 

(ARAUJO, 2000, 2006). À crescente integração do mercado nacional, fomentada por uma 

política econômica de apoio à indústria nacional e de investimentos públicos em infraestrutura, 

acompanhou-se o aprofundamento das desigualdades regionais, à época expressas pelo 

crescente distanciamento entre as dinâmicas produtivas do Nordeste, com suas estruturas 

econômicas arcaicas sob domínio das oligarquias agrário-exportadoras, e as dinâmicas 

industriais que se avolumavam na região Centro-Sul do país. Ainda assim, nos primeiros anos 

do ciclo nacional-desenvolvimentista a questão regional ainda não tinha expressão formal na 

agenda do Estado. Inicialmente, o governo de Vargas tinha como objetivo central promover a 

modernização econômica e institucional do país, a partir de reformas na estrutura do estado 

oligárquico patrimonialista. A preocupação regional expressa nos primeiros anos de seu 

governo era, basicamente, garantir a colonização de áreas desertas, sobretudo as do Centro-

Oeste do país. Iniciativas como a campanha Marcha para o Oeste, iniciada no final dos anos 30, 

e a criação da Fundação Brasil Central, nos anos 40, exemplificam esse objetivo (SILVA, 

2014)113. A redemocratização do país com a Constituição de 1946 - que fortalecia o federalismo 

cooperativo e previa mecanismos de transferência de renda e dotações orçamentárias para 

desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia – favoreceu a criação de órgãos de planejamento 

como a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e a Comissão do Vale do São 

Francisco (CVSF) ainda nos anos 40114. Ao longo da década seguinte foram criados o Polígono 

das Secas – como tentativa de solucionar a questão das secas, até então consideradas como o 

principal problema do Nordeste -, o Banco do Nordeste do Brasil, a Superintendência de 

                                                            
112A Revolução de 30 é considerada pela literatura especializada como o marco de surgimento da questão regional 
brasileira, tendo se configurado enquanto reação à proeminência das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais nos 
rumos da política nacional ao longo da Primeira República, o que desagradava antigas oligarquias regionais que 
formavam, anteriormente, a base de sustentação do Império. 
113Além dessas iniciativas, datam desse período ações como a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ainda na década de 30, que levantaria informações sobre o território nacional capazes de 
embasar o planejamento econômico, e a substituição da Superintendência de Defesa da Borracha pelo Banco de 
Crédito da Borracha, em 1942, como forma de financiar a produção de borracha destinada a países aliados na 
Segunda Guerra Mundial (SILVA, 2014).  
114Ambas as iniciativas foram inspiradas pela experiência norte-americana de desenvolvimento regional expressa 
no Tennessee Valley Authority (TVA), sob o governo Roosevelt na década de 30. No caso da CVSF, suas 
atribuições se voltavam, principalmente, à elaboração e execução do plano geral de aproveitamento do São 
Francisco, prevendo a utilização de seu potencial hidroelétrico, o fomento da indústria e da agricultura irrigada, a 
modernização dos transportes e o incremento da imigração e da colonização regional (SILVA, 2014). 



119 
 

Valorização Econômica da Amazônia e a Superintendência da Zona Franca de Manaus115. 

Ainda que essas iniciativas representassem o início da preocupação estatal com as diferenças 

regionais, não se baseavam em uma leitura crítica acerca dos mecanismos envolvidos na 

permanência da questão regional brasileira, favorecendo elites locais e pouco contribuindo com 

a redução da crescente concentração da indústria no Sudeste. 

O marco de consolidação da problemática regional no debate público e nas intervenções estatais 

sob o nacional-desenvolvimentismo foi a criação da Sudene, em 1959, durante o governo de 

Juscelino Kubitschek (OLIVEIRA, 1977; DINIZ, 2001, 2009; ARAUJO, 2000, 2006). Tratou-

se de uma tentativa de reorganização do espaço econômico do país e de estabelecimento de um 

projeto de desenvolvimento para o Nordeste baseado em um amplo diagnóstico da região 

elaborado por Celso Furtado em 1956116 (SILVA, 2014). A partir de uma leitura cepalina acerca 

das razões do subdesenvolvimento nordestino, Furtado invertia a tese hegemônica entre as elites 

da época - que costumavam derivar das secas os problemas regionais (ARAÚJO, 2000, 2006) 

- e oferecia a primeira interpretação teórica da questão das desigualdades regionais no Brasil, 

apontando o processo de formação econômica do país, a histórica dicotomia social nordestina, 

e as formas de articulação dessa economia regional com o exterior e com a região Centro-Sul 

como principais bloqueios à modernização do Nordeste117 (DINIZ, 2002, 2009). Diante da 

tendência de aumento da distância entre as dinâmicas econômicas das regiões centrais e 

periféricas no contexto de crescente integração da economia nacional – sobretudo como 

resultado de políticas nacionais como o Plano de Metas118, que incentivavam a industrialização 

e o crescimento econômico do país mas, sem uma visão regional, acabavam por acentuar as 

disparidades internas - Furtado apostava na industrialização, comandada pelo Estado, como 

forma de reverter o quadro de dependência e subdesenvolvimento nordestino, superando 

bloqueios históricos e heranças estruturais a partir do fortalecimento de uma burguesia regional 

capaz de romper as formas tradicionais de dominação das oligarquias agrárias e alçar o Nordeste 

à modernização capitalista. Além da industrialização, a proposta de transformação estrutural da 

                                                            
115Posteriormente transformadas em SUDAM (1966) e SUFRAMA (1967). Esse foi o momento de criação da 
chamada Amazônia Legal, regionalização voltada ao desenvolvimento de atividades econômicas - sobretudo 
extrativismo vegetal e mineral e industrialização -, à ocupação populacional e ao incremento do sistema viário 
regional (SILVA, 2014). 
116E condensado no conhecido documento intitulado “Uma política de desenvolvimento econômico para o 
Nordeste”, elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). 
117O pensamento de Celso Furtado é retomado no capítulo 5 da presente tese. 
118Responsável pela montagem de grandes cadeias industriais no país naquele momento, sobretudo de bens de 
consumo (SILVA, 2014). De acordo com Celso Furtado, as indústrias acabariam por se localizar onde as condições 
de produção permitissem retornos crescentes mais rapidamente, o que significava sua instalação no Centro-sul do 
país, aumentando as desigualdades regionais.  
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região contava com estratégias de transformação da agricultura de faixa úmida e da economia 

do semiárido – castigada pela grande seca de 1958 -, bem como com o deslocamento 

populacional para uma nova fronteira agrícola no Maranhão, aliviando pressões demográficas 

(DINIZ, 2002, 2009). Todas essas ações entravam em choque com os interesses das oligarquias 

regionais tradicionais, ameaçando sua posição dominante no contexto regional. Tanto é que a 

criação da Sudene contou com o apoio de elites de outras regiões, que não as do Nordeste 

(OLIVEIRA, 1977; ARAÚJO, 2000, 2006).  

Com sede em Recife e baseada na experiência italiana da Cassa per il Mezzogiorno (1950), a 

Sudene foi criada em 1959 e era, inicialmente, dotada de importante orçamento para realização 

de suas atribuições (OLIVEIRA, 1977; ARAUJO, 2002, 2006). Seu Conselho Deliberativo 

contava com a participação direta dos governadores nordestinos, reforçando princípios de 

federalismo cooperativo (SILVA, 2014), e Furtado tinha status de ministro, diretamente ligado 

ao presidente da República (ARAUJO, 2002, 2006). Isso somado à sua estratégia de não 

enfrentamento direto com os poderes regionais119 (OLIVEIRA, 2017), dotava a entidade de 

importante força política, o que permitiu a preservação de seu caráter originalmente reformista 

em seus primeiros anos de atuação. Nesse período, a Sudene contava com importantes 

programas desenvolvidos em parceria com a Cepal e voltados à formação de quadros técnicos, 

tendo sido responsável pela formação de importantes nomes até hoje ligados aos debates 

regionais no Brasil120. Com o golpe de 64, porém, seu caráter reformista perde força, e ela se 

transforma em agência de administração de incentivos fiscais voltados à industrialização 

regional, deixando em segundo plano o restante das ações voltadas à transformação estrutural 

do Nordeste121 (ARAUJO, 2002, 2006). Ainda que seja inegável que a Sudene representou uma 

iniciativa pioneira em ações públicas para o desenvolvimento regional no Brasil – tendo 

atingido alto nível de estruturação institucional e relativo consenso entre os estados nordestinos 

para dialogar com o governo federal – e que o sistema de incentivos financeiros e fiscais 

destinados às empresas privadas tenham promovido, de fato, um aumento da produção 

                                                            
119Em entrevista recente concedida à presente autora, Chico de Oliveira ressalta a habilidade de Celso Furtado que, 
buscando contornar a grande estrutura de poder do Nordeste, aproximava os governadores regionais no Conselho 
da Sudene, mas os mantinha longe das decisões da Secretaria Executiva da entidade, evitando choques diretos.  
120Em entrevista recente concedida à presente autora, Tânia Bacelar de Araújo compara a entidade à Capes do 
Nordeste, principalmente em seus primeiros anos de atuação. Não é à toa que grandes pensadores regionais 
brasileiros – Celso Furtado, Chico de Oliveira, Tania Bacelar e Leonardo Guimarães Neto – fizeram parte de seus 
quadros em diferentes momentos. 
121De acordo com a leitura de Chico de Oliveira (1977) e de Tania Bacelar de Araújo (2002), o famoso artigo 
34/18, sobre os incentivos fiscais, era previsto desde o primeiro Plano Diretor da Sudene e foi o mecanismo central 
que permitiu a transferência de recursos do Nordeste para o centro econômico do país, funcionando como correia 
de repasse e possibilitando a transferência de capitais e uma maior hegemonia do Centro-Sul na economia nacional.  
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industrial do Nordeste, seus críticos apontavam, já nos anos 70, seu papel na trajetória 

conservadora de modernização da região, resultado distante do que se propunha em seu plano 

inicial. Como dito, Furtado defendia uma forma autônoma de industrialização regional, e desde 

o início de sua atuação desconfiava do mecanismo de incentivos ficais que, facilitando a entrada 

de capitais de outras regiões do país no Nordeste, poderia minar o surgimento e consolidação 

de uma burguesia industrial na região. Diante do contexto político que desembocou no golpe 

de 64, porém, esse foi o viés que prevaleceu na superintendência nos anos subsequentes122.  

Entre os anos 50 e 60, portanto, o planejamento regional tinha enfoque macrorregional e se 

voltava à industrialização e incremento de infraestrutura econômica nas áreas menos dinâmicas 

do país (SILVA, 2014). O modelo de planejamento inaugurado pela Sudene foi transposto para 

outras regiões, inspirando a criação de órgãos como a Superintendência de Valorização 

Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do país (SPVSUD) e a Comissão de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (Codeco), em 1961123. Esse enfoque, porém, se altera a 

partir do golpe de 64, quando o planejamento regional, até então pensado enquanto estratégia 

de combate aos desequilíbrios regionais, dá lugar a políticas nacionais voltadas ao ordenamento 

territorial e à aceleração do crescimento econômico agregado do país, em um contexto de 

centralização política que enfraquece a abordagem a partir da escala regional (SILVA, 2014). 

As preocupações dos governos militares, além de integrar o território e frear tensões locais em 

um contexto autoritário e de crescente desigualdade, se relacionavam a objetivos estritamente 

macroeconômicos voltados à expansão do mercado interno e à incorporação de novas áreas ao 

centro econômico nacional, estando ausentes das prioridades as políticas de desenvolvimento 

regional, cada vez mais subordinadas às grandes iniciativas econômicas do governo124 (SILVA, 

2014). Do ponto de vista institucional, isso significou a vinculação das superintendências de 

desenvolvimento regional ao Ministério Extraordinário para Coordenação dos Organismos 

Regionais, criado em 1964, que após a reforma administrativa de 1967 foi transformado em 

                                                            
122Os resultados da atuação da Sudene ao longo do tempo são controversos e envolvem os debates travados pelos 
teóricos da dependência com o pensamento cepalino a partir dos anos 70. Os debates clássicos sobre a questão 
regional brasileira são retomados no capítulo 5 da presente tese. 
123Voltados ao incremento das atividades produtivas e aumento dos padrões de vida da população nessas regiões. 
A primeira foi transformada em Sudesul e a segunda, antiga Fundação Brasil Central, foi transformada em Sudeco 
no ano de 1967, sob o governo militar (SILVA, 2014). 
124Não há um consenso na literatura sobre o lugar das políticas regionais nos governos militares da segunda metade 
do século passado. A visão transposta acima se assemelha, por exemplo, à visão de Cano (1985), para quem os 
militares não tinham políticas de desenvolvimento regional de fato, mas se distancia de leituras como a de Galvão 
(2003), que entendem que os governos militares teriam ressignificado o modelo de planejamento regional erigido 
para a Sudene, expandindo-o para a Amazônia e Centro-Oeste, e inovando ao pensar a política regional 
nacionalmente (SILVA, 2014). 
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Ministério do Interior125, o que resultou na perda de autonomia política e desestruturação dos 

órgãos regionais, cada vez mais voltados à execução e menos à formulação de políticas e 

estratégias de desenvolvimento regional (SILVA, 2014).  

Existe um amplo debate na literatura regional brasileira acerca dos efeitos das políticas 

setoriais/nacionais sobre a dinâmica espacial da economia do país ao longo dos governos 

militares, sobretudo no caso dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e sua busca pela 

consolidação do Brasil Potência através da expansão de fronteiras econômicas (CANO, 1985; 

DINIZ, 2001, 2003). Tributárias das reflexões de Perroux (1955), as estratégias implementadas 

se baseavam na criação e fortalecimento de polos de crescimento com base na ideia de que eles 

irradiariam dinamismo e desenvolvimento para seus respectivos entornos. As estratégias de 

polarização consistiam na atração de investimentos supostamente dotados de grande poder de 

irradiação, através de investimentos em infraestrutura e formas de financiamento que não se 

restringiam apenas ao fomento de indústrias, mas a polos agropecuários e agrominerais – como 

no caso de iniciativas como o Polamazonia, o Polonoroeste, o Polocentro e o Polonordeste que, 

com base em incentivos fiscais, privilegiavam atividades primárias com o objetivo de promover 

a ocupação da Amazônia e dos cerrados e de frear os conflitos iminentes no Nordeste, 

relacionados à intensificação da atuação das Ligas Camponesas pela reforma agrária (SILVA, 

2014). Ainda que privilegiassem certos pontos do território nacional e não levassem ao 

desenvolvimento regional, os investimentos públicos realizados fora do Centro-Sul do país e 

voltados à expansão da fronteira econômica nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

possibilitaram uma relativa desconcentração das atividades produtivas no território nacional a 

partir dos anos 70 (ARAUJO, 1999, 2006; NETO et al., 2009). Fatores anteriores como a 

construção de Brasília e a reorientação do sistema de transportes e da malha viária do país que 

daí derivaram contribuíam com essa tendência, juntamente com as melhorias em infraestrutura 

e investimentos em energia e telecomunicações, com destaque para o desenvolvimento de 

atividades petrolíferas, de geração de energia hidrelétrica, de mineração e de papel e celulose 

(DINIZ, 2001, 2003).  

O processo de expansão da fronteira agrícola e a relativa desconcentração de atividades 

econômicas a partir dos anos 70 permitiram maior integração das regiões periféricas à dinâmica 

econômica nacional, atenuando a questão regional clássica e entendida a partir de diferenças 

                                                            
125A partir de 1967, o Ministério do Interior passa, também, a vincular órgãos como o DNOCS, o BASA e o BNB 
(SILVA, 2014). 
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entre as estruturas produtivas regionais126 (ARAUJO, 1999, 2006; NETO et al., 2009). O 

Nordeste se industrializou e se integrou à dinâmica econômica nacional, e a expansão de 

atividades de mineração e de uma agricultura altamente tecnificada incorporaram os cerrados e 

a Amazônia às dinâmicas nacionais de acumulação. Porém, a integração da economia nacional 

e a correspondente soldagem entre as diferentes regiões do país não resolveram a problemática 

social e as desigualdades internas às regiões. Diferentemente do que previa a teoria dos polos 

de desenvolvimento, os investimentos exógenos realizados levaram à emergência de sub-

espaços modernos e dinâmicos em regiões atrasadas, configurando-se como enclaves de 

dinamismo altamente articulados com demandas externas, mas incapazes de sustentar 

encadeamentos e processos internos de crescimento (LIMA et al., 2010). No caso do Nordeste, 

a estrutura industrial implementada baseava-se na produção de bens intermediários de baixa 

tecnologia, mantendo uma condição subordinada e dependente do centro econômico do país, 

para onde ocorriam constantes vazamentos da renda regional (LIMA et al., 2010). Ao mesmo 

tempo, políticas como o Proálcool, na década de 70, e incentivos à expansão da agricultura nos 

cerrados nordestinos contribuíam com a reprodução de uma estrutura fundiária perversa, 

resultando na permanência de importantes diferenciações socioeconômicas e produtivas entre 

essa região e o Centro-sul do país (ARAUJO, 1999, 2006; DINIZ, 2001, 2003). 

Ao longo dos anos 80 e 90, no contexto de crise internacional seguida pelo aprofundamento 

dos processos de globalização e abertura externa das economias nacionais, as transformações 

na economia e na política do país iluminavam novos determinantes da questão regional 

brasileira (PACHECO, 1999; CANO, 2011; ARAUJO, 2000). Além da crescente diferenciação 

interna das macrorregiões tradicionais, derivada da emergência de modernos segmentos em 

contextos regionais estagnados, os novos determinantes se referiam a alterações nos padrões 

demográficos e migratórios, com arrefecimento dos fluxos em direção a regiões metropolitanas 

e fortalecimento de uma rede de cidades médias nas regiões agrícolas dinâmicas de fronteira; a 

alterações nas dinâmicas agropecuárias, com o deslocamento da pecuária extensiva do Nordeste 

e Sudeste para o Norte e Centro-Oeste, a expansão da fruticultura irrigada no Nordeste, e da 

fronteira agrícola nos cerrados nordestinos, no chamado Matopiba; e à redução da tendência à 

desconcentração das atividades econômicas assistida nos anos 70, diante dos processos de 

reestruturação produtiva e mudanças no padrão de localização que passam a favorecer a 

                                                            
126Para Leonardo Guimarães Neto, essa etapa consistia na integração produtiva da economia nacional, sucedendo 
a etapa anterior caracterizada pela integração comercial entre as regiões. A migração de capitais industriais 
possibilitava essa articulação e passava-se a produzir em todas as regiões do país, e não mais apenas na mais 
dinâmica. 
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reconcentração de atividades econômicas nas áreas mais dinâmicas do país (DINIZ, 2003). A 

um declínio relativo da participação das áreas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro na 

produção industrial brasileira, acompanhava-se um espraiamento da indústria no chamado 

polígono industrial que, com vértices em Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina, Porto Alegre 

e Florianópolis, continha o núcleo duro da indústria e a tecnologia mais avançada do país 

(DINIZ, 2003). Ao longo desse processo São Paulo perdia participação na produção industrial, 

mas reforçava sua posição como grande metrópole brasileira, centro econômico nacional e nó 

na rede de metrópoles mundiais, ao mesmo tempo em que era reforçada a condição subordinada 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com suas atividades industriais de baixa 

sofisticação tecnológica e poucos impactos nas condições de vida de suas populações (DINIZ, 

2003).  

A esse cenário de manutenção de disparidades, reconcentração produtiva, complexificação e 

heterogeneização das dinâmicas regionais somava-se, nesse momento, a redução da capacidade 

de financiamento do estado, cujo foco passou a ser, cada vez mais, o ajuste macroeconômico 

de curto prazo e a estabilização monetária, ações recomendadas como forma de solucionar a 

crise dos países do terceiro mundo pelo Consenso de Washington (SILVA, 2013). 

Diferentemente dos períodos anteriores e sua ênfase na demanda e no fortalecimento do 

mercado interno como estratégia de crescimento econômico, o enfoque dos investimentos 

públicos nos anos 90 passava a ser o aprofundamento da inserção brasileira no mercado 

mundial. Reduzido à esfera econômica, o enfoque tradicional do planejamento voltado à 

redução dos desequilíbrios regionais, que já experimentava um declínio desde os anos 60/70, 

cedia definitivamente lugar a estratégias de valorização de territórios competitivos e de 

especialização regional como forma aumentar a inserção do país em um mundo cada vez mais 

globalizado (SILVA, 2014). Ainda que a Constituição de 1988 apresentasse a redução das 

desigualdades regionais como um de seus objetivos centrais, prevendo a criação dos Fundos 

Constitucionais127 como forma de financiamento do setor produtivo, de geração de renda, 

arrecadação e de novos postos de trabalho nas regiões tradicionalmente atrasadas, a década que 

a ela se seguiu assistiu à perda de status das desigualdades regionais na agenda pública do país, 

o que se refletiu nas reformas gerenciais que extinguiram o Ministério da Integração Regional 

e criaram a Secretaria Especial de Políticas Regionais, vinculada ao Ministério do 

                                                            
127Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) foram 
regulamentados pela lei 7827 de 27/09/89, e, como discutido na próxima seção, seguem sendo as principais fontes 
de financiamento de iniciativas recentes como a PNDR, implementada em 2007. 
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Planejamento, Orçamento e Gestão128, e em iniciativas como a proposta de criação dos Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENIDs). 

Previstos inicialmente no Programa Brasil em Ação (PPA 1996-1999), os ENIDs consistiram 

em uma das principais iniciativas voltadas ao aumento da competitividade internacional do país 

durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Partindo da premissa de que 

uma maior e mais competitiva inserção internacional passaria pela redução do chamado Custo 

Brasil, e esta por investimentos em grandes obras de infraestrutura, transporte e logística, o 

programa apresentava um portfólio de projetos de investimentos à iniciativa privada 

organizados em torno de corredores de exportação voltados a aumentar a articulação da 

economia nacional com os mercados externos (SILVA, 2014). A nova regionalização proposta 

partia dos principais eixos de infraestrutura econômica e de transportes existentes no país e suas 

áreas de influência, e não mais das macrorregiões que eram, tradicionalmente, objeto das 

políticas regionais brasileiras. Com forte influência dos estudos da Empresa Brasileira de 

Planejamento de Transportes e da experiência de redução de custos de transportes recentemente 

vivenciada pela Companhia Vale do Rio Doce129 (GALVÃO et al., 2003), a iniciativa inicial 

consistiu no desenho de cinco eixos de integração nacional e dois eixos continentais130. 

Posteriormente, no segundo mandato de FHC e no âmbito do Programa Avança Brasil (PPA 

2000-2003), o traçado dos eixos passou por uma revisão a partir de uma análise coordenada 

pelo BNDES e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e operacionalizada por 

um consórcio de empresas131 que delimitou quatro grandes regiões para investimentos públicos 

e privados: a dos Eixos Sudeste e Sul – área mais produtiva do país com predomínio de terciário 

avançado e prioridade para competitividade; a dos Eixos Oeste e Araguaia-Tocantins – área de 

produtos agrícolas para exportação com prioridade para logística; a dos Eixos São Francisco e 

Transnordestino – área mais pobre do país, com prioridade para adensamento de cadeias 

produtivas e inclusão social, e especial interesse para recursos hídricos; e a dos Eixos Madeira-

                                                            
128Criado no primeiro governo de FHC, no âmbito das reformas gerenciais que entendiam a crise econômica como 
reflexo da crise do Estado (CARLEIAL, 2011; TAVARES, 2011). Posteriormente tem-se a criação do Ministério 
da Integração Nacional (ao qual se vincularam a Sudam, a Sudene, a Codevasf, e o Dnocs) e a vinculação do 
BASA e do BNB ao Ministério da Fazenda (SILVA, 2014). 
129Ainda que ideias como corredores de transporte e Custo Brasil possam ser atribuídas aos estudos da Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes, Galvão et al. (2003) apontam que a maior influência no traçado dos 
ENIDs foi a experiência da Cia Vale do Rio Doce e o documento de Eliezer Batista, ministro da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos no governo de Itamar Franco, que enfatizava investimentos em infraestrutura como 
instrumento de integração espacial a partir de uma análise da experiência dos belts americanos (SILVA, 2014; 
TAVARES, 2016). 
130Para um detalhamento dos eixos delimitados na proposta inicial, ver Silva (2014). 
131O Consórcio Brasiliana era formado pelas empresas Booz-Allen & Hamilton do Brasil Consultores Ltda, 
Bechtel International Inc., e Banco ABN Amro S.A. (TAVARES, 2016). 
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Amazonas e Arco Norte – com recursos para conservação e prioridade para inovação, 

biodiversidade e integração internacional (TAVARES, 2016). A ênfase em projetos de 

infraestrutura refletia a busca pelo aumento da competitividade, da modernização produtiva e 

da integração dos espaços dinâmicos ao mercado externo, dando pouca importância às ações 

sociais e de redução de desigualdades regionais também previstas na proposta132 (SILVA, 2014; 

TAVARES, 2016). 

As sucessivas críticas recebidas pelos ENIDs apontavam seu caráter pró-mercado e top down e 

possibilitaram uma retomada dos debates sobre o planejamento territorial ao final dos anos 90. 

Enquanto uma política de ordenamento territorial baseada na infraestrutura econômica e de 

transportes como elemento essencial para o sucesso, secundarizava recursos naturais e 

potenciais alternativas de dinamização econômica nas diferentes regiões do país, 

potencializando fluxos econômicos já existentes ao invés de fomentar novas estruturas 

produtivas (GALVÃO et al., 2003). Suas ações, financiadas pela iniciativa privada, tenderiam 

a fortalecer a concentração de atividades e investimentos em certos focos competitivos e com 

maior potencial de retornos financeiros, acentuando as desigualdades regionais pré-existentes 

no país (ARAUJO, 1999; GALVÃO et al., 2003; DINIZ, 2003). Além disso, os eixos eram 

concorrentes, não dispunham de formas de integração entre si e, orientados aos portos, davam 

pouca prioridade ao objetivo de integração nacional (GALVÃO et al., 2003; DINIZ, 2003). 

Dessa forma, ao invés de contrabalançar a preferência do mercado e da iniciativa privada pelas 

áreas mais ricas e industrializadas do país – sobretudo as regiões Sudeste e Sul e áreas isoladas 

nas regiões Norte e Nordeste -, sua orientação estratégica os transformava no que Tânia Bacelar 

de Araújo classificou como antipolítica regional, priorizando regiões dinâmicas e sua inserção 

na economia mundial, e deixando de lado as regiões tradicionalmente estagnadas. O foco na 

acessibilidade e competitividade dos espaços mais desenvolvidos aprofundaria a distância 

existente entre as regiões Norte e Nordeste e Sul e Sudeste e representaria não apenas uma 

possibilidade de reversão da tendência à desconcentração das atividades econômicas observada 

a partir dos anos 70, mas um importante risco de fragmentação do país133 (PACHECO, 1998; 

ARAUJO, 1999; DINIZ, 2003; GALVÃO et al., 2003).   

                                                            
132Os ENIDs passaram ainda por mais uma revisão, para integrar o PPA 2004-2007, realizada pelo consórcio 
formado pelas empresas Monitor Group e Boucinhas & Campos, unificado ao consórcio constituído pelas 
empresas Booz-Allen & Hamilton e UMAH. Enquanto estratégia de planejamento o modelo dos eixos perde força 
no cenário político do final da primeira década do século XXI (TAVARES, 2016). 
133Os debates sobre os riscos de fragmentação envolveram diversos autores naquele momento. Em alguns autores, 
essa ideia se relacionava a uma fragmentação do mercado interno.  Em outros, como em Vainer (2007), a 
fragmentação se relacionava a estratégias de integração competitiva e o neolocalismo empreendedorista, aos 
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A crítica ao modelo neoliberal e a estratégias de inserção global que reproduziam a acentuavam 

desigualdades territoriais, ao esvaziamento do planejamento regional e à crescente 

proeminência do paradigma do planejamento estratégico134 passaram a ser, naquele momento, 

a tônica dos debates regionais. A primazia da lógica do capital privado na alocação de recursos 

ao longo do território nacional, somada ao processo de descentralização político-administrativa 

iniciado com a Constituição de 1988 - que delegava crescentemente o papel de atração de 

investimentos às esferas subnacionais de governo – e aos processos de reestruturação produtiva 

– que valorizavam cada vez mais ativos desigualmente distribuídos no território brasileiro, 

como qualificação, acessibilidade, serviços especializados e articulação universidade-empresas 

– acirrariam disputas entre os entes federativos, aprofundando conflitos entre interesses 

regionais, a guerra fiscal entre estados e municípios, e as heterogeneidades estruturais 

historicamente observadas no país (ARAUJO, 2000; DINIZ, 2003; BRANDÃO, 2004; 

VAINER, 2007; CANO, 2011). Contra um modelo que deixava de lado áreas carentes em nome 

da consolidação dos territórios mais dinâmicos, as reflexões no campo dos estudos regionais 

chamavam a atenção para a necessidade de uma política ativa contra os vetores da fragmentação 

e voltada à integração dos espaços deixados à margem do processo seletivo de inserção global 

incentivado pelas políticas públicas. No início dos anos 2000, essa visão ganharia maior espaço 

na agenda pública brasileira. 

4.2. A perspectiva territorial das políticas nos anos 2000 

Às críticas a formas de planejamento implementadas sob o modelo neoliberal que se 

consolidava no Brasil somavam-se, na virada para os anos 2000, a ascensão da abordagem 

territorial nos debates internacionais - com crescente influência sobre a literatura regional 

brasileira -, e a agenda ambiental - que ganhava força desde os anos 1990. A partir dessa 

confluência de reflexões, as leituras que emergiam enfatizavam a escala territorial como base 

de incidência das políticas públicas, mas reforçavam a importância da retomada da escala 

nacional, única capaz de regular as desigualdades espaciais do país. Enfatizavam, portanto, a 

multiescalaridade dos processos de desenvolvimento e da atuação dos agentes, incluindo o 

                                                            
grandes projetos de infraestrutura (GPIs), e ao que chamava de velho regionalismo. No caso dos GPIs, que se 
impõem como forma de organização espacial, ocorre a configuração de enclaves que fragmentam o território, além 
do fato de que eles representam a privatização do planejamento e de setores nacionais estratégicos como o de 
infraestrutura. Já o velho regionalismo, eixo estruturante do estado brasileiro, contribui coma fragmentação ao 
aliar oligarquias decadentes e grupos hegemônicos na escala nacional com interesses alheios ao projeto nacional.  
134Tributário de experiências como a de Barcelona que ganhavam destaque em reflexões como a de Borja e Castells 
(1997) e em recomendações de organismos internacionais, o planejamento estratégico passou a ser fortemente 
criticado, sobretudo pelo campo dos estudos urbanos brasileiros no final dos anos 90. Para uma síntese desse 
debate ver as análises de Arantes, Vainer e Maricato (2000). 
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Estado, o que demandaria estratégias de planejamento igualmente multiescalares. Além disso, 

buscava-se abordagens que, a partir das novas formas de participação previstas desde a 

Constituição de 88, de um maior entendimento das formas de relacionamento entre espaços 

rurais e urbanos, e dos diferentes processos de urbanização em marcha, pudessem contribuir 

com a construção de iniciativas de planejamento voltadas a valorizar os diversos espaços 

econômicos do país. Essa temática ganhou lugar na campanha presidencial de Lula em 2002 e, 

já no início de seu governo, a redução das desigualdades regionais figurava entre os principais 

objetivos do PPA 2004/2007 (Plano Brasil de Todos), ao lado da inclusão social, geração de 

emprego e renda, redução de desigualdades e fortalecimento da cidadania e da democracia.  

A síntese do projeto posto em prática a partir de 2003 consistia na busca da promoção de um 

círculo virtuoso de crescimento econômico, consumo de massa, geração de empregos, aumento 

de salários e inclusão social. Buscava-se também uma maior integração competitiva do 

território nacional, por meio de investimentos em infraestrutura de transportes, energia, 

telecomunicações e recursos hídricos (SILVA, 2014). Essa agenda reaquecia reflexões sobre a 

questão regional e abria um novo espaço para o debate de políticas territoriais para além de 

atração de empresas e investimentos, principais instrumentos aos quais o planejamento havia 

sido reduzido na década anterior. Possibilitava o traçado de ações para mobilização de recursos 

das áreas menos desenvolvidas e integradas ao sistema econômico nacional, a partir da 

exploração sustentável de novos nichos de inserção no mercado e de uma maior inclusão social 

e econômica. Possibilitava também a implementação de formas participativas de planejamento, 

diferentemente do modelo top down e autoritário característico dos governos militares, 

estimulando experiências de cooperação que poderiam minimizar as forças de concentração 

econômica e a guerra fiscal (BRASIL, 2005; SILVA, 2015). Parecia, portanto, que a dimensão 

territorial seria definitivamente incorporada às ações do Estado. Porém, a partir de uma 

discussão sobre as três principais iniciativas de políticas territoriais elaboradas durante o 

chamado período social-desenvolvimentista da primeira década dos anos 2000 - a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento (EDTP), e o Programa Territórios da Cidadania (PTC) -, as próximas seções 

abordam alguns dos fatores que contribuíram para que essa aposta não se concretizasse. 

4.2.1. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

A proposta inicial da Política Nacional de Desenvolvimento Regional começou a ser discutida 

em 2003, com Ciro Gomes como Ministro da Integração Nacional e Tânia Bacelar de Araújo 
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como Secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional135. Institucionalizada pelo Decreto 

6.047 de 22/02/2007, a PNDR tinha como objetivos centrais a redução das desigualdades de 

níveis de vida e a busca de maior equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento entre 

as diferentes unidades territoriais do país, e partia da ideia de que esses objetivos poderiam ser 

alcançados através da valorização das diversidades socioeconômicas, culturais e ambientais 

brasileiras como ativos para a promoção de uma trajetória mais includente e sustentável de 

desenvolvimento. Buscando fomentar um melhor aproveitamento das potencialidades 

existentes nas diversas áreas do território nacional, o Estado atuaria no fortalecimento das 

condições para a promoção de atividades econômicas, mercado de trabalho, infraestrutura e 

serviços básicos sobretudo em espaços de médios e baixos indicadores sociais e de dinamismo 

econômico, fortalecendo suas possibilidades de inserção nos mercados nacionais e 

internacionais (BRASIL, 2005). Isso envolveria, necessariamente, uma maior participação e 

concertação entre diferentes interesses e forças sociais em torno de metas partilhadas, uma 

articulação entre o conjunto dos entes federados subnacionais, e entre as variadas instituições e 

políticas públicas complementares à PNDR, como como aquelas voltadas à infraestrutura, ao 

desenvolvimento econômico e emprego, ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento 

agrário e urbano, além de uma maior interlocução com universidades, sociedade civil e 

Congresso Nacional (BRASIL, 2005). Como dito, o início dos anos 2000 representaram a 

abertura de uma janela de oportunidade para a reinserção da temática regional na agenda pública 

brasileira, e nesse contexto, seus formuladores buscavam alçar a PNDR à condição de política 

de estado capaz de fornecer diretrizes e critérios para o conjunto de políticas setoriais a serem 

implementadas no país. 

Seu desenho inicial expressava uma visão sobre os novos determinantes da questão regional 

brasileira solidária aos trabalhos de Tânia Bacelar (1999) e Galvão e Vasconcelos (1999), 

integrantes da equipe que redigiu a proposta em 2003. O diagnóstico apresentado acerca das 

dinâmicas regionais do país naquele momento partia de quatro afirmações principais136. A 

primeira delas era a existência de áreas com condições de vida precárias e traços de estagnação 

em todas as macrorregiões tradicionais do país. Isso apontava para um crescente processo de 

diferenciação intraregional que desafiava os clássicos debates sobre a questão regional 

                                                            
135São muitas as análises que enfatizam o protagonismo de Tânia Bacelar de Araújo – que havia sido do quadro da 
Sudene após o golpe militar de 64 – para a reinserção da questão regional na agenda governamental, diante de sua 
leitura contemporânea sobre o tema e de sua possibilidade de aglutinação de interesses divergentes em torno dessa 
pauta (SILVA, 2015). 
136Com base nos Censos do IBGE de 1991 e 2000, e em estimativas do PIB apontadas por levantamentos do IPEA 
em 1990 e 1998. 
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brasileira, tradicionalmente entendida como reflexo das desigualdades produtivas entre 

macrorregiões e de dinâmicas de concentração/desconcentração econômica. A segunda era o 

perfil territorial disperso das dinâmicas demográficas e de crescimento do PIB. Ainda que os 

maiores adensamentos populacionais pudessem ser observados em áreas litorâneas, entorno de 

metrópoles e capitais estaduais, a consolidação de centros urbanos no interior do país 

expressava alterações no padrão de ocupação do território nacional, que contava com uma 

interiorização lenta e constante da população ao longo das últimas décadas do século XX137. 

Além disso, os dados analisados apontavam um maior crescimento do PIB em áreas rurais, e 

uma redução de seu crescimento nos maiores centros urbanos do país, resultado da redução de 

atividades industriais e dos processos de expansão da fronteira agrícola em marcha desde os 

anos 70. A terceira afirmação relacionava-se à permanência do contraste tradicional observado 

entre as características socioeconômicas e taxas de urbanização do Norte e Nordeste, por um 

lado, e do Sul e Sudeste, por outro, aproximando-se destes últimos a região Centro-Oeste, o que 

demonstrava a importância de se manter ações públicas direcionadas a essas regiões, focos 

tradicionais das políticas regionais brasileiras. Por último, o diagnóstico apontava o Semiárido 

nordestino (incluindo o norte do estado de Minas Gerais) e o Amazonas como áreas de menores 

rendimentos e piores indicadores de acesso a serviços básicos, devendo ser contemplados como 

espaços prioritários na nova política (BRASIL, 2005). 

Com forte inspiração da política regional europeia138, os critérios para a escolha das áreas a 

serem priorizadas pela PNDR baseou-se no traçado de uma tipologia que agregou as 

microrregiões brasileiras em quatro tipos, a partir do cruzamento de indicadores de renda e de 

dinamismo econômico139. As microrregiões de alta renda representavam 12% do território e 

contavam, em 2010, com 54% da população do país, 77% do PIB nacional, alto grau de 

urbanização e indicadores de rendimento e escolarização acima da média brasileira. 

Encontravam-se predominantemente nas regiões Sul, Sudeste, em manchas de municípios da 

região Centro-oeste e nas principais capitais do Norte e Nordeste e, tendo os mais altos 

                                                            
137Apesar da persistência de áreas de baixa densidade populacional no Norte, Centro-Oeste e parte do Semiárido 
nordestino. 
138Em 2007, o Ministério da Integração Nacional e a Direção Geral de Política Regional da Comissão Europeia 
(DG REGIO) formalizaram um acordo de cooperação técnica e intercâmbio de experiências entre Brasil e União 
Europeia no âmbito das políticas regionais. As influências do modelo europeu na concepção da PNDR podem ser 
observadas, sobretudo, na tentativa de incorporação de uma compreensão multiescalar das dinâmicas territoriais e 
na adoção de critérios de elegibilidade baseados na escolha de territórios prioritários a partir de uma tipologia 
microrregional, assim como na proposição de um Fundo Nacional para o Desenvolvimento Regional (SILVA, 
2014; SILVA, 2015). 
139A classificação em regiões de alta renda, baixa renda, dinâmicas e estagnadas baseia-se no rendimento 
domiciliar médio e na variação do PIB per capita, contando, portanto, com uma variável estática e uma dinâmica 
(SILVA, 2014). 
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desempenhos do país, foram inicialmente excluídas das prioridades da política. As 

microrregiões dinâmicas agregavam cerca de 30% do território brasileiro e correspondiam às 

áreas de expansão da agroindústria da soja, localizadas sobretudo nos cerrados nordestinos e do 

Centro-Oeste do país. Contavam, em 2010, com apenas 9% da população (57% dela em áreas 

urbanas) e 4% de participação no PIB nacional. As microrregiões estagnadas, dispersas por 

todas as macrorregiões do país, caracterizavam-se por padrões médios de renda derivados de 

algum dinamismo econômico no passado e abrangiam cerca de 33% do território e 28% da 

população brasileira (mais de 70% classificada como urbana), respondendo por cerca de 17% 

do PIB nacional em 2010. Por último, as microrregiões de baixa renda, concentradas sobretudo 

nas regiões Norte e Nordeste, abrangiam 23% do território nacional, 8% da população (apenas 

metade dela classificada como urbana), baixa densidade demográfica, rendimentos e 

indicadores sociais bastante abaixo da média nacional e participação ínfima de 1,7% no PIB 

nacional (BRASIL, 2005).  

Dessa tipologia derivou o traçado das áreas a serem priorizadas pela política e uma arquitetura 

institucional voltada a envolver e articular as diferentes escalas de ação governamental em sua 

formulação, implementação e operação. A escala nacional seria responsável pela definição dos 

critérios de seleção dos espaços prioritários, com base nas recomendações da Câmara de 

Políticas Regionais e do Comitê de Articulação Federativa, sob coordenação da Casa Civil. A 

escala regional seria responsável pela elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento e 

pela articulação de iniciativas e ações especiais nas áreas de atuação da Sudam, Sudene e 

Sudeco, com exceção dos espaços de alta renda. Enquanto braços de representação da PNDR 

junto aos agentes regionais (KARAM, 2012), as superintendências assumiriam o importante 

papel de diálogo com forças sociais e concertação das ações no Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

do país. Na escala intermediária, além das áreas com declínio populacional, as prioridades 

seriam o Semiárido nordestino (com 40% da população total do Nordeste), a Faixa de Fronteira 

(importante para ações voltadas à integração sul-americana), e as Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (RIDEs) de Brasília, Teresina e Petrolina/Juazeiro, entendidas como áreas 

especiais e estratégicas para o desenvolvimento e integração nacional. Na escala mesoregional, 

se desdobrariam as ações operacionais, tendo como instâncias centrais de articulação de ações 

os fóruns institucionais criados no âmbito dos programas mesorregionais140 (BRASIL, 2005; 

                                                            
140O Ministério da Integração Nacional desenhou diversos programas para operacionalizar a PNDR antes de sua 
formalização, previstos pelo PPA 2004-2007. Eles incluíam apoio à infraestrutura de média e pequena escala, 
apoio à inovação, capacitação de mão-de-obra e oferta de crédito, e tinham como objetivo o fortalecimento de 
arranjos produtivos locais (APLs). Dentre eles, podem ser citados o Programa de Promoção da Sustentabilidade 
em Espaços Sub-regionais (PROMESO), o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido 
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SILVA, 2015). Esses espaços de concertação completariam a articulação da política, 

envolvendo os três níveis de governo, setores empresariais e sociedade civil em torno de planos 

de desenvolvimento pactuados entre os agentes locais que sinalizariam as estratégias de ação a 

serem priorizadas pela política (SILVA, 2016). 

A proposta inicial da PNDR partia, portanto, da importância de ações do Estado em espaços 

menos competitivos e dinâmicos, apontando subregiões prioritárias tanto na escala 

macrorregional quanto nas escalas intermediária e mesorregional. A arquitetura institucional 

para a implementação de ações buscava articular essas variadas escalas de intervenção 

propostas pela política e atribuía grande centralidade à participação dos diferentes agentes 

territoriais em torno da construção de consensos sobre as prioridades a serem perseguidas em 

cada uma delas. Mas importantes entraves à sua operacionalização passaram a ser iluminados 

já em seus primeiros anos de execução. O primeiro deles era a questão do financiamento. Um 

dos pilares da proposta inicial da política era a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional, que contaria com 4,8% da arrecadação do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas 

(IRPJ), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e de outros que se objetivava criar no 

âmbito da Reforma Tributária proposta em 2003. Porém, dificuldades de cooperação federativa 

em torno da partilha de tributos entre os entes subnacionais inviabilizaram a votação da reforma 

e, consequentemente, do instrumento de financiamento proposto pela PNDR141 (ALVES et al., 

2014; SILVA, 2016). Dessa forma, além dos tradicionais incentivos fiscais, os Fundos 

Constitucionais – FNE, FNO, FCO, criados pela Constituição de 1988 e voltados ao estímulo a 

setores produtivos nessas regiões – passaram a representar as fontes centrais de recursos para a 

política142 (MACEDO et al., 2015). Ainda que não possam ser considerados desprezíveis – já 

que representam 3% do valor da arrecadação do imposto sobre renda e proventos (IR), e do 

IPI143 - sua operação apresentava pouca aderência às prioridades da PNDR. A maior parte dos 

empréstimos era executada em municípios mais dinâmicos e áreas de alta renda, reforçando a 

                                                            
(CONVIVER), o Programa de Organização Produtiva de Comunidades Pobres (PRODUZIR), o Programa de 
Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões (PROMOVER), o Plano de Desenvolvimento Estratégico para o 
Semiárido (PDSA), o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163, o 
Plano Amazônia Sustentável (PAS) e Programa de Desenvolvimento das Áreas de Fronteira (PDAF) (BRASIL, 
2005; SILVA, 2016). 
141A inviabilização do FNDR foi um dos motivos que contribuíram com o pedido de demissão de Tania Bacelar 
do MIN, em 2004. 
142O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também criou, nesse momento, linhas 
de financiamento para programas regionais, como o Programa Nordeste Competitivo (PNC), e o Programa 
Amazônia Integrada (PAI) (SILVA, 2016). 
143Constitucionalmente, 0,6% dos recursos são destinados ao FNO, 1,8% ao FNE, e 0,6% ao FCO. Eles são 
repassados pela Secretaria do Tesouro Nacional para o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco do 
Brasil - no caso dos recursos destinados ao Centro-Oeste (MACEDO et al., 2015). 



133 
 

tendência à concentração dos investimentos nas áreas mais dinâmicas e aumentando as 

disparidades intraregionais144 (MACEDO et al., 2015; SILVA, 2016). Além disso, os bancos 

de desenvolvimento regional, responsáveis pelo repasse dos recursos, tinham forte tendência a 

priorizar o financiamento de atividades ligadas à agricultura e setor primário, quando deveriam 

fomentar iniciativas inovadoras de agregação de valor e adensamento de cadeias produtivas. 

Favorecia-se, portanto, a lógica de mercado na alocação dos recursos e o aprofundamento de 

processos de causação circular cumulativa sob patrocínio dos instrumentos que deveriam 

mitigá-los (MACEDO et al., 2015). 

Outro entrave observado naquele momento consistia no fato de que a política havia sido 

institucionalizada sem que houvesse um consenso sobre sua importância entre as variadas 

esferas governamentais, e sem estratégias definidas de coordenação das articulações 

intergovernamentais de forma a vencer a resistência reiterada de estados e municípios ao 

desenho e à tipologia territorial proposta pela política. Essas dificuldades se aprofundaram com 

o esvaziamento da Câmara de Políticas de Desenvolvimento Regional - criada para ser o 

principal instrumento de coordenação -, e com a baixa execução e efetividade dos fóruns 

mesorregionais, o que dificultava a articulação política em torno de projetos estratégicos na 

escala das mesorregiões (SILVA, 2014; SILVA, 2016). A percepção acerca dos entraves 

observados, sobretudo a fragilidade da governança para a implementação da política e o viés 

concentrador de seus instrumentos de financiamento, levou o MIN à realização da I Conferência 

Nacional de Desenvolvimento Regional, síntese de uma série de conferências estaduais e 

macrorregionais realizadas entre os anos de 2012 e 2013 com o objetivo de promover debates 

acerca de princípios e diretrizes que serviriam de insumos a uma revisão da proposta inicial da 

PNDR145. Buscava-se um novo formato de política a partir de um processo de construção 

participativa que, além de inclusivo, teria a possibilidade de ganhar maior legitimidade perante 

os variados agentes e forças sociais envolvidas, contribuindo para sua consolidação enquanto 

política de Estado (BRANDÃO, 2013; SILVA, 2015).  

                                                            
144Fornecidos a partir da demanda dos tomadores de crédito, os recursos dos Fundos Constitucionais eram 
canalizados, em grande medida, a áreas com maiores externalidades. No caso do FNE, por exemplo, 50% dos 
recursos deveriam, por lei, ser destinados ao Semiárido, mas a insuficiência de demanda levou ao descumprimento 
dessa determinação pelo Banco do Nordeste. Diante do descolamento entre os objetivos da PNDR e a aplicação 
dos Fundos, a necessidade de maior aderência entre eles foi a principal recomendação contida no relatório do 
Tribunal de Contas da União sobre a política, elaborado em 2009 (MACEDO et al., 2015).  
145Os principais eixos temáticos debatidos relacionavam-se à governança, participação e diálogo federativo, formas 
de financiamento, critérios de elegibilidade e vetores de desenvolvimento regional sustentável (SILVA, 2016). 
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Reafirmando princípios de participação, transescalaridade, multidimensionalidade, 

transversalidade, e solidariedade regional, a nova versão elaborada, conhecida como PNDR II, 

não chegou a ser votada no Congresso, mas seu desenho incorporou, de forma mais robusta, a 

necessidade de fortalecimento de mecanismos de aproximação entre União, estados e 

municípios, entre os diferentes órgãos governamentais e com diversas forças sociais não só em 

suas etapas de implementação, mas também na formulação dos programas. A nova arquitetura 

institucional proposta prevê a criação de um sistema nacional de desenvolvimento regional, 

organizado em torno de quatro âmbitos de governança – estratégico (Conselho Nacional de 

Integração de Políticas Regionais e Territoriais), tático (Câmara de Gestão de Políticas 

Regionais e Territoriais), operacional (envolvendo 27 comitês estaduais de Gestão de Políticas 

Regionais e Territoriais), e programático (envolvendo novas institucionalidades, fóruns 

participativos e consórcios) (BRANDÃO, 2013; SILVA, 2015). Prevê também acordos 

multilaterais em torno de vetores do desenvolvimento nacional e pactos para regionalizar 

grandes planos setoriais como o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Brasil Maior, 

e programas de ciência e tecnologia, além da reativação da Câmara de Políticas de 

Desenvolvimento Regional, sob coordenação da Casa Civil, e do fortalecimento das 

superintendências regionais e da rede de instâncias sub-regionais colegiadas, visando um maior 

compartilhamento de decisões em todas as escalas e níveis de governo envolvidos (ALVES et 

al., 2014).  

No que diz respeito à abrangência das ações da PNDR, a nova versão difere da primeira em sua 

ênfase na necessidade de abarcar todas as regiões e estados, incluindo regiões competitivas e 

de alta renda como forma de manter suas condições de competitividade ao longo do tempo. A 

ausência de estratégias para essas regiões teria sido um dos fatores a contribuir com uma 

percepção de privilégio ao Norte e Nordeste que, acirrando tensões federativas, não auxiliava 

na pactuação e coordenação de ações em suas variadas escalas. Para além de seu recorte inicial 

propõe, portanto, a inserção de espaços de média e baixa renda das regiões Sul e Sudeste, 

independentemente de seu dinamismo, e áreas de entorno de grandes projetos estruturantes 

(ALVES et al., 2014). Além disso, incorporando o objetivo de fortalecimento de cidades médias 

e novas centralidades urbanas como forma de consolidação de uma rede urbana policêntrica 

capaz de favorecer uma maior desconcentração e interiorização do desenvolvimento, a PNDR 

II propõe, também, a inserção dos macropolos identificados no Estudo da Dimensão Territorial 

para o Planejamento (EDTP), encomendado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, e apresentado a seguir (SILVA, 2014; SILVA, 2015). 
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4.2.2. O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (EDTP) 

Concluído em 2008, o Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (EDTP) foi uma 

iniciativa da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SPI/MPOG), em parceria com o Centro de Gestão de 

Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia (CGEE/MCT). Subdividido em 

oito módulos de análise, deveria auxiliar na elaboração do PPA 2008-2011, subsidiando o 

planejamento da distribuição da capacidade produtiva e da rede de oferta de serviços e 

infraestrutura ao longo do território nacional de forma a contribuir com a redução das 

desigualdades regionais, com o desenvolvimento sustentável das diferentes regiões, e com a 

valorização da diversidade e de formas autônomas e competitivas de inserção internacional do 

país, em convergência com a proposta da PNDR. O terceiro módulo do estudo, voltado a propor 

um conjunto de regiões de referência para o planejamento nacional, foi elaborado por uma 

equipe de pesquisadores do CEDEPLAR/UFMG, sob coordenação do professor Clélio 

Campolina Diniz146. Buscando avançar em relação aos recortes como o da PNDR, que definiam 

fronteiras territoriais sobretudo a partir de critérios de homogeneidade socioeconômica, o 

Estudo defendia uma segmentação do espaço guiada, também, por critérios de polarização 

(heterogeneidade). Apesar de servir de orientação para a redução das desigualdades, o recorte 

espacial por critérios de homogeneidade não seria suficiente como instrumento de intervenção, 

por não captar as forças e fluxos que estruturam as trocas entre diferentes pontos do espaço, 

mascarando a diversidade desses processos. Já os critérios de polarização poderiam iluminar as 

cadeias de dependência e complementaridade que articulam diferentes espaços, as hierarquias 

entre eles, e a direção dos fluxos econômicos ao longo do território nacional. Defendendo que 

conhecer as trocas entre espaços é mais importante do que saber se eles são especializados na 

produção do mesmo bem, o Estudo apontava a centralidade da dimensão dos fluxos para o 

estabelecimento de uma nova regionalização para o país (MPOG, 2008). 

Partindo desses fundamentos, três são, portanto, as escalas de regionalização propostas em 

direção à construção de um Brasil policêntrico (MPOG, 2008). A primeira, baseada em critérios 

de homogeneidade, olha o país de acordo com suas grandes diferenças macroespaciais, e 

consiste no traçado de seis grandes áreas, apontando potencialidades e prioridades de 

intervenção. No Bioma Florestal Amazônico, caracterizado pelo baixo nível de ocupação, a 

                                                            
146Integravam a equipe os pesquisadores Rodrigo Ferreira Simões (subcoordenador), Marco Crocco, Ricardo 
Alexandrino, Ricardo Machado Ruiz, Roberto Monte-Mór, Anderson Cavalcante, Bernardo Furtado e Pedro 
Amaral (MPOG, 2008). 
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prioridade seria a compatibilização do aproveitamento da biodiversidade com formas 

sustentáveis de geração de renda. Ali não se deveria induzir indiscriminadamente a criação de 

novas cidades, mas fortalecer as centralidades existentes e sua capacidade de geração de novos 

conhecimentos, em direção a um padrão produtivo baseado em tecnologia e inovação147. No 

Semiárido nordestino, região de caatinga, de baixo potencial econômico e de elevado nível de 

pobreza, deveriam ser identificadas novas oportunidades produtivas – sobretudo a agricultura 

irrigada e industrias de bens de consumo de massa – paralelamente ao fortalecimento de uma 

rede urbana de médio porte capaz de estimular a consolidação de centros de produção e 

consumo e seu papel de suporte ao entorno regional. No Litoral Norte-Nordestino, faixa 

litorânea de ocupação antiga que se caracteriza por elevado grau de urbanização em grandes e 

médias cidades e baixo nível de renda, o objetivo não seria induzir maior crescimento urbano, 

mas a criação de riqueza e ocupação. Na região Sudeste-Sul, a de maior nível de 

desenvolvimento econômico e com uma rede urbana mais estruturada, a prioridade deveria 

recair sobre questões da organização interna das áreas urbanas, inclusão social e 

sustentabilidade. Na região Centro-Oeste, que abrange os cerrados ocidentais e se caracteriza 

como fronteira agropecuária de grande dinamismo derivado das exportações agropecuárias, a 

preocupação central consistiria no combate à exclusão social e à degradação ambiental derivada 

de monoculturas como a da soja. Por último, o Centro-Norte, área de ocupação mais recente e 

menor nível de desenvolvimento e de renda que engloba os cerrados orientais, as poucas 

possibilidades de aproveitamento econômico imediato demandariam a combinação de 

pesquisas e ações alternativas para inclusão social e transformação ambiental monitorada148 

(MPOG, 2008). 

Nas escalas macro e sub-regional, por sua vez, o Estudo utilizava critérios de polarização149 e 

apontava 11 macrorregiões e seus respectivos macropolos - Macrorregião polarizada pelo Rio 

de Janeiro, Macrorregião polarizada por Belo Horizonte, Macrorregião polarizada por 

Fortaleza, Macrorregião polarizada por Manaus, Macrorregião polarizada por Recife, 

Macrorregião polarizada por Salvador, Macrorregião polarizada por São Paulo, Macrorregião 

bipolarizada por Belém e São Luiz, Macrorregião bipolarizada por Brasília e Goiânia, 

                                                            
147Na linha das análises e reflexões de Berta Becker (2005) sobre a Amazônia. 
148Além das seis regiões apresentadas, o Estudo apontava também áreas indígenas, parques e áreas de conservação 
no bioma amazônico e na caatinga como prioridade de políticas específicas (MPOG, 2008). 
149A capacidade de polarização e a hierarquia entre diferentes localidades foi obtida através do nível de 
terciarização (atividades especializadas não exportáveis e sua capacidade de transbordamento), de uma análise dos 
fluxos populacionais em alteração desde os anos 70, do índice de acessibilidade (sobretudo transportes intra e 
inter-regionais), e do índice de capacitação tecnológica regional (MPOG, 2008)  
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Macrorregião bipolarizada por Porto Alegre e Curitiba, e Macrorregião multipolarizada por 

Uberlândia, Campo Grande e Cuiabá – e 118 subregiões, estabelecidas com base em uma 

caracterização sócio-demográfica (tamanho e dinâmica populacional, indicadores de renda e de 

desenvolvimento), de sua estrutura econômica (composição e crescimento do PIB, emprego 

formal e ocupação por setores da economia, atividades industriais e agropecuárias), de sua 

infraestrutura e disponibilidade de recursos (transporte, saneamento, energia, comunicação, 

estrutura fundiária e meio-ambiente), e de sua rede urbana (MPOG, 2008). O recorte em 

macrorregiões polarizadas teria a vantagem de permitir enxergar grandes centralidades e suas 

áreas complementares, apontando a capacidade de comando das cidades sobre os grandes 

espaços e indicando opções para o fortalecimento desse seu papel. O recorte em sub-regiões, 

por sua vez, permitiria a identificação da rede de cidades e centros urbanos com potencial de 

articulação de espaços sub-regionais a ser melhor aproveitado (MPOG, 2008). De forma 

semelhante à regionalização utilizada pela política regional da União Europeia, essa proposta 

superava o enfoque em regiões contíguas - característico dos debates tradicionais e de 

iniciativas como a Sudam e Sudene nos anos 60 – e buscava combinar a análise do papel da 

rede urbana na oferta de serviços, à análise dos movimentos migratórios internos, incorporando 

trocas de mão de obra entre centros urbanos e enfatizando o entendimento da orientação dos 

fluxos econômicos e da conformação das redes de cidades como pontos de partida para o 

planejamento e as ações governamentais150 (MPOG, 2008). 

Na mesma direção da PNDR, o EDTP buscava superar a visão setorial das ações estatais e 

reconhecia a importância de uma perspectiva nacional para uma maior integração e combate às 

desigualdades regionais do país, apontando a necessidade de superação do enfoque tradicional 

das políticas nas macrorregiões isoladas (MPOG, 2008). Nesse sentido, a regionalização 

proposta apostava na seleção de macro e mesopolos estratégicos para o reordenamento do 

território e partia da centralidade de duas dimensões na busca pela coesão territorial do país: a 

infraestrutura de transportes, que condiciona o sentido dos fluxos e da integração intra e inter-

regional, além de outras infraestruturas e logística; e o fortalecimento de novas centralidades e 

suas articulações em uma nova rede urbana policêntrica. O planejamento de médio e longo 

prazo deveria, assim, reorientar a malha de infraestrutura e transportes e a rede urbana, 

                                                            
150É central a contribuição da Teoria dos Lugares Centrais de Christaller e Losch à visão que guia o EDTP. Apesar 
dos reconhecidos limites relacionados às suas formas de modelagem, abstração e simplificação de realidades 
concretas e à sua ênfase no mercado como elemento central de organização do espaço, o estudo aponta essa teoria 
como a que mais acentua as interdependências existentes entre cidades e regiões e os mecanismos responsáveis 
pelo estabelecimento de uma hierarquia de lugares centrais baseada na densidade de oferta de serviços 
diferenciados (MPOG, 2008). 
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fortalecendo dinâmicas de polarização em cidades como forma de organização do espaço 

urbano-regional e de aproveitamento do potencial produtivo do país, favorecendo dessa forma 

uma distribuição mais equilibrada de seu desenvolvimento (MPOG, 2008). Isso reduziria o peso 

de algumas megametrópoles e a concentração urbana e econômica no Centro-Sul, fomentando 

centros de produção, consumo, controle e geração de conhecimento em vários pontos do 

território nacional. Porém, ainda que trouxesse inovações ao planejamento – enfatizando a 

importância de uma abordagem multiescalar e de uma política capaz de mesclar ações top down 

e bottom up na busca de um país policêntrico – e tenha sido incorporada à proposta da PNDR 

II e ao PPA 2012-2015 (Plano Mais Brasil), a regionalização proposta pelo EDTP perdeu 

espaço diante de outras iniciativas que ganhavam prioridade na agenda do governo naquele 

momento, sobretudo o Programa de Aceleração do Crescimento e o Programa Bolsa Família, e 

acabou por não ser efetivamente implementada151 (SILVA, 2014). 

4.2.3. O Programa Territórios da Cidadania (PTC) 

Enquanto o Programa de Aceleração do Crescimento, proposto em 2007, se voltava a resolver 

gargalos de infraestrutura – aumentando a competitividade setorial e reduzindo o custo Brasil 

– e atuava no sentido de aumentar desigualdades espaciais e acirrar conflitos ambientais152, o 

Programa Territórios da Cidadania buscava atuar como contraponto a essa tendência (LOTTA 

et al., 2016). Proposto em 2008 como estratégia de desenvolvimento de territórios rurais, o 

programa consistiu em uma tentativa de dar maior unidade e coesão a um conjunto de ações e 

políticas para as áreas rurais do país dispersas em vários ministérios, de estimular mecanismos 

de participação popular, e de ampliar a oferta de serviços básicos de cidadania e a inclusão 

produtiva das populações mais pobres dessas áreas. Seu desenho, inspirado no Programa Leader 

da União Europeia e nos territórios de identidade do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais153 (PRONAT), definia 120 territórios prioritários – 27 

territórios na região Norte, 56 no Nordeste, 15 no Sudeste, 12 no Centro-Oeste e 10 na região 

Sul - com base em critérios como baixo IDH e dinamismo econômico, e concentração de 

beneficiários do Programa Bolsa Família, agricultores familiares, assentados da reforma 

                                                            
151Brandão (2013) e Klink (2013) apontam a lógica orçamentária e interesses setorialistas e conservadores por trás 
da sobreposição do PAC à PNDR e ao EDTP, reforçando a longa tradição de alianças entre burocracias federais e 
capitais nacionais e internacionais voltadas à implementação de grandes projetos estruturantes. 
152 Sobretudo no que se refere à realização de grandes projetos de energia e logística, dado que em sua dimensão 
social – principalmente nas estratégias de urbanização de assentamentos precários – o programa parece ter atuado 
em direção à diminuição de desigualdades, ainda que não se tenha avaliações robustas sobre seu impacto até o 
presente momento. 
153Implementado em 2003, o PRONAT se voltava à melhoria de infraestrutura e serviços nos territórios rurais 
homologados pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA). 
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agrária, e populações tradicionais quilombolas e indígenas, além das áreas prioritárias de outras 

políticas, como Amazônia legal e as mesorregiões, em sintonia com a PNDR. Estes, sob 

coordenação da Casa Civil, abrangiam em 2009 mais de 1800 municípios e quase 40 milhões 

de pessoas distribuídas em cerca de 32% do território nacional. Pela classificação oficial, 

abrangiam 46% do total da população rural brasileira e mais de 60% das comunidades 

quilombolas e assentados da reforma agrária do país154 (BRASIL, 2008).  

Buscando uma maior integração entre níveis de governo e uma maior articulação entre as 

políticas setoriais incidentes em regiões de alta pobreza rural, juntamente com o fortalecimento 

da participação e das capacidades de auto-gestão de organizações de agricultores familiares e 

trabalhadores rurais, a gestão do programa se organizava em três níveis: no âmbito federal, um 

comitê gestor - formado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios 

envolvidos, além de órgãos como o Incra -, definia as prioridades e diretrizes e avaliaria o 

programa. Na escala estadual, um comitê composto pela delegacia local do MDA, 

representantes de ministérios e órgãos federais nos estados, órgãos estaduais e prefeituras, 

fomentaria a articulação e acompanharia as ações. No âmbito territorial, órgãos colegiados a 

serem constituídos ou já existentes, formados por representantes dos três níveis de governo e 

organizações da sociedade civil, seriam responsáveis por identificar necessidades e alternativas 

e realizar o controle social das ações implementadas. A matriz anual de ações consistia em um 

cardápio de políticas de 22 ministérios apresentadas aos territórios beneficiários pelo governo 

federal e organizadas em torno de dois eixos centrais. O primeiro era o apoio à atividade 

produtiva, e incluía ações voltadas à geração de renda e inclusão social em atividades 

desenvolvidas a partir das potencialidades locais e pautadas pela conservação ambiental e 

demandas da participação social, como assistência técnica, acesso a crédito, organização e 

comercialização, infraestrutura produtiva e reforma agrária. O outro era a ampliação do acesso 

a direitos, do controle social e o fortalecimento institucional de entidades públicas e civis com 

atuação em áreas como segurança alimentar e nutricional, saúde, educação, habitação e energia 

(KARAM, 2012). 

Buscava-se, portanto, a mobilização de forças sociais a partir de mecanismos institucionais 

voltados a estimular o diálogo entre as políticas e os atores locais (SILVA, 2013). Os colegiados 

territoriais foram concebidos como instâncias de planejamento e controle das ações 

                                                            
154Em 2009, seu segundo ano de funcionamento, o PTC se dedicou a um conjunto de 180 ações nos 120 territórios 
beneficiários, sendo responsável por investimentos da ordem de 23 bilhões de reais. Uma apresentação detalhada 
das ações do programa pode ser acessada em http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/territ%C3%B3rios-da-
cidadania  
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implementadas à luz de planos de desenvolvimento territorial construídos de maneira 

participativa de forma a servir de referência para o financiamento de projetos e elaboração de 

planos complementares. É bastante vasta a produção recente sobre a atuação dos colegiados 

nos variados territórios do país, e essa quase sempre aponta para a persistência de entraves 

relacionados à participação e à pactuação entre os diferentes interesses envolvidos, e à baixa 

institucionalização e legitimidade dessas entidades. Os fóruns não se compuseram, na maior 

parte dos casos, como reflexo da diversidade de forças locais e seus respectivos interesses e 

capitais (LOTTA et al., 2016). Para isso teria contribuído o fato de que o programa tinha fortes 

laços com políticas anteriores e o público beneficiário do MDA, reduzindo seu escopo à 

agricultura familiar155 (LOTTA et al., 2016; SILVA, 2014). A baixa participação de outras 

forças e interesses locais para além da agricultura familiar nos colegiados fazia com que o poder 

de decisão sobre investimentos permanecesse setorial, distanciando-se da visão territorial que 

se buscava fortalecer. Além disso, os colegiados não participavam da elaboração de políticas, 

uma vez que o programa consistia em uma oferta de investimentos já planejados e sem 

consideração às especificidades locais, tendo seu papel limitado a ordenar prioridades dentre 

um cardápio de políticas pré-elaborado e legitimar essas ações (LOTTA et al., 2016). Às 

dificuldades apresentadas pelo programa somam-se, ainda, sua forte verticalidade e 

esvaziamento do papel dos estados e municípios, as dificuldades relativas à articulação setorial 

de políticas, a pequena aderência do desenho proposto à estrutura interna dos ministérios, e a 

ausência de ministérios importantes – como o de ciência e tecnologia -, fatores que, em 

conjunto, apontam para uma baixa incorporação da abordagem territorial pelo programa, ainda 

que ele tenha contribuído para a inserção de importantes temáticas ligadas ao desenvolvimento 

de regiões interioranas até então ausentes das políticas públicas (LOTTA et al., 2016). 

4.2.4. Avanços, limites e inovação por adição 

Desde sua gênese, a questão regional brasileira passou por momentos variados do contexto 

político do país, ganhando diferentes conotações ao longo do tempo. Desde o final dos anos 50, 

quando foi, pela primeira vez, incorporada na agenda pública, diferentes instrumentos de 

planejamento e intervenção estatal sobre as dinâmicas espaciais foram desenhados e 

implementados ao longo da segunda metade do século XX. As políticas propostas entre os anos 

50 e 70 e suas repercussões à organização territorial do país foram alvo de intensos debates e 

                                                            
155Ao invés de ser vinculado ao MIN, o PTC era vinculado ao MDA, fato que alguns autores atribuem à maior 
proximidade desse ministério e seus quadros, provenientes de movimentos sociais, com o PT, enquanto o MIN era 
encabeçado pelo PMDB, com o qual o diálogo era mais difícil. 
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críticas pela literatura sobre o desenvolvimento regional. A atuação das superintendências 

regionais, a implementação de grandes projetos industriais e as políticas nacionais setoriais, 

sobretudo as de infraestrutura, teriam contribuído com o desenho desigual do espaço nacional 

e com a manutenção das disparidades regionais, ainda que tenham permitido uma relativa 

desconcentração e interiorização das dinâmicas econômicas (VAINER, 2007; SILVA, 2014). 

Ao longo dos anos 80/90, com a crise internacional e de financiamento do Estado brasileiro, 

estratégias de estabilização monetária e abertura econômica entraram com força na pauta dos 

governos que se seguiram à redemocratização do país. O enfoque tradicional das políticas 

regionais, voltadas à redução de desequilíbrios entre as diferentes regiões, perdia espaço para 

políticas voltadas a aprofundar a inserção dos espaços competitivos na economia mundial. As 

críticas à crescente ênfase em formas de planejamento guiadas pelo mercado e seus resultados 

fragmentadores em um contexto marcado pelo avanço da desindustrialização e da 

especialização regressiva proporcionadas pelo aprofundamento da abertura externa da 

economia156 reanimaram, como dito, os debates sobre o planejamento regional, que ganharam 

ainda mais força no início dos anos 2000 diante da revalorização da regulação estatal que se 

iniciava no primeiro governo Lula (SILVA, 2014). 

O retorno da preocupação com os espaços sub-regionais menos dinâmicos foi expresso no 

desenho de estratégias e políticas que apresentavam, na abordagem territorial, sua principal 

inovação. Incorporando debates contemporâneos sobre o planejamento e o desenvolvimento 

territorial, essas iniciativas apontavam princípios como a multiescalaridade e a diversidade 

regional como ativo para o desenvolvimento, para além da clássica dicotomia entre regiões 

modernas e atrasadas (ALVES et al., 2014). Buscava-se o traçado de recortes melhor ajustados 

à nova configuração territorial do país, já que a complexificação das dinâmicas espaciais a partir 

dos anos 80 fazia com que o recorte de macrorregiões homogêneas não fornecesse mais uma 

leitura fina acerca da realidade territorial brasileira, cada vez mais marcada por 

heterogeneidades e diferenciações intraregionais que se intensificaram após completado o 

                                                            
156A clássica controvérsia entre um modelo industrial e um modelo baseado na exportação de bens primários para 
o país tem sua origem há mais de 70 anos. Os defensores do desenvolvimentismo e da industrialização 
impulsionada pelo Estado como forma de aumentar a renda nacional enfatizavam a importância da planificação e 
seguiam as reflexões de Roberto Simonsen. Já os liberais e sua ênfase nas vantagens comparativas primárias do 
país, na crítica da razão estatista e na livre circulação de capital estrangeiro, convergiam com as reflexões de 
Eugênio Gudin. Roberto Simonsen (1889-1948) era engenheiro civil formado pela USP, líder industrial paulista, 
foi presidente da FIESP, deputado federal, senador e membro da Academia Brasileira de Letras. Eugênio Gudin 
(1886-1996) era engenheiro e economista, foi Ministro da Fazenda entre 1954 e 1955 e vice-presidente da 
Fundação Getúlio Vargas durante o governo Café Filho. Ambos personificavam os debates entre mercado e 
intervenção estatal, e entre formas de inserção internacional baseada em commodities primárias ou em bens 
manufaturados. 
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processo de integração e unificação da economia nacional. Propunha-se, portanto, novas formas 

de regionalização capazes de contemplar a atual configuração espacial das desigualdades 

espaciais, valorizando as diversidades e a inovação como forma de melhoria da renda e das 

condições de vida das populações em todas as regiões do país (SILVA, 2014; SILVA, 2015). 

A PNDR trouxe importantes inovações em relação às estratégias tradicionais de planejamento 

regional. Apontava parâmetros e critérios para redução das desigualdades regionais com base 

em um amplo diagnóstico da realidade regional brasileira, trazendo uma proposta de abordagem 

multiescalar que, sem deixar de enfatizar a manutenção dos grandes desafios relacionados às 

regiões Norte e Nordeste, reforçava a importância de uma política pensada em escala nacional 

para a regulação das desigualdades territoriais (SILVA, 2014; SILVA, 2015). A partir de uma 

variedade de novos recortes regionais não contíguos, buscava priorizar regiões de baixo 

dinamismo econômico, condições de vida insatisfatórias e expressivos fluxos migratórios para 

grandes metrópoles, priorizando mesorregiões e suas particularidades e não capitais ou grandes 

centros (SILVA, 2014). Sob o ponto de vista de seu desenho institucional, buscava superar as 

abordagens top down e bottom up anteriores, a partir da criação de um sistema nacional 

integrado e voltado a coordenar, horizontal e verticalmente, as ações dos vários níveis de 

governo, de instituições públicas, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. Contra 

a guerra fiscal e a tendência à fragmentação do país com o aprofundamento da globalização, 

propunha ações articuladas nacionalmente e capazes de fornecer uma forma afirmativa de 

tratamento da diversidade regional, com ênfase na participação do conjunto de agentes 

envolvidos nos diferentes processos de desenvolvimento territorial (SILVA, 2013, 2015; 

ALVES et al., 2014). 

Assim como a PNDR, uma das principais inovações do EDTP em relação aos instrumentos 

anteriores de planejamento se relacionava ao entendimento de que o enfoque territorial deveria 

superar o enfoque setorial das políticas públicas, assumindo a necessidade de maior integração 

interna e a centralidade da coesão territorial para uma maior competitividade e inserção 

internacional do país. Além da integração em termos territoriais, o estudo apontava para a 

importância da coesão em termos econômicos - buscando maior complementaridade produtiva 

entre as sub-regiões do país -, sociais – com maior distribuição de renda, emprego e inclusão 

social -, e políticos – relacionados ao estabelecimento de um novo pacto federativo, capaz de 

aumentar as sinergias entre os variados níveis de governo. A outra inovação trazida pelo estudo 

e incorporada na segunda versão da PNDR, foi o enfoque em uma melhor distribuição da rede 

de cidades, a partir da construção de um sistema urbano balanceado com múltiplos centros que, 
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exercendo seu papel de estruturação dos territórios do entorno, possibilitariam um acesso mais 

balanceado à infraestrutura, conhecimento, serviços e equipamentos públicos ao longo do 

território nacional (MPOG, 2008). Como estratégia de desenvolvimento equilibrado, apontava 

o estímulo ao desenvolvimento de macropolos e centralidades complementares ao centro 

econômico do país - com ênfase na fronteira oeste e as possibilidades de integração com a 

América do Sul – e o aprofundamento de intermediações entre o setor público, a sociedade civil 

e o mercado. 

O Programa Territórios da Cidadania, por sua vez, foi em grande medida tributário dos debates 

acerca de dinâmicas de revalorização do meio rural e da nova ruralidade europeia157. Desenhado 

enquanto estratégia de combate à pobreza rural e inclusão produtiva, buscava contribuir com a 

superação da visão setorial que havia marcado – e marca ainda hoje – as políticas rurais 

implementadas no país. Três foram os momentos centrais da trajetória do planejamento rural 

brasileiro ao longo do século XX. Até os anos 60, as políticas desenhadas consistiam em 

incentivos aos principais produtos de exportação, como o café e o cacau. Entre os anos 60 e 70, 

no contexto da chamada revolução verde, grandes investimentos públicos em pesquisa158, 

assistência técnica e crédito buscavam impulsionar o setor agrário-exportador e aprofundavam 

o processo de modernização agrícola do país, baseada em intensividade tecnológica e expansão 

da fronteira agrícola. Naquele momento, o planejamento e as políticas rurais respondiam em 

grande medida à demanda urbana, financiando processos concentradores de ativos e terras nas 

áreas rurais - em detrimento de políticas como a de reforma agrária – que aqueciam o êxodo 

rural, expandiam a população urbana e baixavam os salários nas cidades. Nos anos 90, com a 

emergência da agricultura familiar enquanto categoria política e em oposição ao agronegócio, 

o tema do desenvolvimento rural se revitalizava, ganhando novas abordagens - a partir da crítica 

ao modelo da chamada revolução verde e da emergência da questão ambiental - e novos 

instrumentos de intervenção, como o PRONAF (SCHNEIDER, 2004). A organização crescente 

de movimentos sociais rurais como o MST e contribuições teóricas como as de Veiga (2000, 

2002) e Abramovay (2000, 2003) – que traduziram os debates europeus para a realidade 

brasileira no início dos anos 2000 – foram centrais para o consequente processo de valorização 

da agricultura familiar e a ênfase no seu potencial de dinamização das economias locais. 

Fortaleceram também leituras acerca das novas funções do rural, trazendo a importância da 

abordagem territorial desses espaços, para além do setorial e agrícola. O PTC nasce como 

                                                            
157Para um amplo olhar sobre a trajetória dos estudos rurais no Brasil, ver Wanderley (2011). 
158Data desse período a fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
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principal tentativa de tradução dessa nova abordagem em política, ainda que em um contexto 

de reprimarização da economia e consolidação da coexistência de duas estratégias conflitivas, 

uma ligada à agricultura familiar e outra ligada à agricultura patronal e à produção de 

commodities em larga escala159. 

Apesar dos avanços trazidos pelas políticas dos anos 2000, são importantes as limitações e 

dificuldades dessas iniciativas apontadas pela literatura recente160. Estas vão desde questões 

teóricas e problemas de concepção, até questões políticas e operacionais, passando por seus 

mecanismos de implementação, execução e articulação (ALVES et al., 2014; SILVA, 2014). 

Especificamente sobre o PTC, a grande crítica repousa sobre sua pequena contribuição ao 

entendimento do rural para além do viés setorial e agrícola, a despeito de esse ser um dos 

pressupostos do programa. As novas orientações trazidas por ele não encontraram respaldo no 

viés setorial das instituições existentes e voltadas ao meio rural, que seguem orientando suas 

ações pautadas em concepções que vinculam o rural à produção de bens primários, e excluindo 

potencialidades de novos usos dos recursos nessas áreas. Além disso, a ênfase no combate à 

pobreza teve importantes implicações para a escolha dos territórios priorizados e para as formas 

de aproximação de outros programas e políticas setoriais, limitando as possibilidades de 

interlocução com outras esferas de ação do Estado (FAVARETO, 2007). Sobre o conjunto mais 

amplo das políticas de abordagem territorial implementadas na primeira década dos anos 2000, 

as críticas recentes apontam para o reconhecimento de alguns aspectos do ambiente 

institucional do país que precisariam ser enfrentados para o seu melhor funcionamento (LOTTA 

et al., 2016). 

O primeiro deles é a necessidade de repactuação federativa (LOTTA et al., 2016). As iniciativas 

apresentadas avançam na tentativa de tratamento positivo das desigualdades territoriais do país, 

mas seus arranjos não consideram a heterogeneidade dos entes federados e suas distintas 

capacidades de elaboração, implementação e execução de políticas161 (SILVA, 2014). 

Historicamente essas três funções eram centralizadas na esfera federal de governo. Desde a 

Constituição de 88, com o processo de descentralização federativa162 e o aumento das 

                                                            
159A expressão institucional dessa estratégia ambígua era a coexistência do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 
160E sistematizadas em trabalhos como os de Silva (2013), Silva (2014), e Neto et al. (2017). 
161Para um debate sobre as dificuldades do federalismo brasileiro, ver Souza (2006) e Arretche (2007). 
162No Brasil esse processo começou com a descentralização política – com a eleição para governadores e para o 
Senado – e foi seguido pela descentralização fiscal - com repartição de receitas entre União, estados e municípios 
-, e administrativa. Isso aumentou o papel dos municípios, e teria levado a relações competitivas, sobreposição de 
ações e desigualdades territoriais na provisão de serviços derivadas as diferentes capacidades de arrecadação dos 
entes subnacionais (ARRETCHE, 2007; SOUZA, 2006). 
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atribuições dos municípios, evidenciaram-se suas distintas capacidades de execução de 

políticas. Essa heterogeneidade contribuiu com a sobreposição de ações e com as dificuldades 

de pactuação federativa das políticas e estratégias de desenvolvimento implementadas, que 

acabaram por ter suas etapas de formulação e implementação centralizadas no nível federal, 

deixando pouco ou nenhum espaço para os entes subnacionais – sobretudo o estadual – na 

definição de prioridades e nos processos de implementação, gerando contestações, resistências 

e falta de apoio político e comprometimento dessas instâncias com as ações propostas (SILVA, 

2013; SILVA, 2014; COÊLHO, 2017). Além disso, as iniciativas implementadas adotavam 

diversos recortes e critérios de priorização de espaços sub-regionais sem prever a atuação 

distinta de cada ente federado envolvido, quem seriam os órgãos responsáveis pelas ações 

desenhadas, e quais as políticas prioritárias para cada tipo de recorte espacial estabelecido, 

sobretudo no caso da PNDR (COÊLHO, 2017). Dessa forma, as críticas apontam para a 

centralidade do fortalecimento do pacto federativo em outras bases, com a construção de 

diferentes formas institucionais de articulação entre governo federal e instâncias subnacionais 

como caminho à valorização das potencialidades territoriais e ao fortalecimento da integração 

de estados e municípios a um sistema nacional de governança. Como dito, o modelo de 

cooperação horizontal e vertical proposto se restringiu a projetos já existentes, denotando baixas 

capacidades institucionais para a operacionalização de novas políticas. Contra o esvaziamento 

das instâncias subnacionais, essas leituras apontam para a urgência de uma repactuação 

federativa capaz de frear a guerra fiscal e fortalecer o sistema de governança do país (LOTTA 

et al., 2016; ALVES et al., 2014; SILVA, 2015). 

O segundo é a cultura setorial das políticas públicas brasileiras (LOTTA et al., 2016). Ainda 

que as políticas apresentadas tivessem forte convergência com os discursos contemporâneos 

sobre o planejamento e sua ênfase em princípios como multidimensionalidade, 

transescalaridade e transversalidade para o tratamento das desigualdades territoriais, manteve-

se o caráter setorial, fragmentado e pontual das ações públicas, permanecendo como desafio, 

ainda hoje, o fortalecimento do diálogo com as políticas nacionais setoriais e a concretização 

de uma agenda territorializada de ações convergentes e coordenadas entre si. As dificuldades 

de pactuação e estabelecimento de consensos entre diferentes nichos governamentais e a falta 

de estratégias robustas de implementação responderiam pela fragilidade institucional e política 

dessas iniciativas, que acabaram se configurando enquanto conjunto de instrumentos apartados 

e sobrepostos, e perderam espaço na agenda governamental que se voltava, fortemente, à 

agenda social e de infraestrutura como prioridades (ALVES et al., 2014; BRANDÃO, 2013). 
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A setorialização das políticas atuou, nessa leitura, na contramão das oportunidades de 

construção de sinergias e de um planejamento de longo-prazo para o país (LOTTA et al., 2016). 

A principal ênfase recai, portanto, sobre a necessidade de maior alinhamento institucional em 

torno da questão das desigualdades regionais e maior cooperação interministerial e entre 

secretarias estaduais e municipais como forma de construção de consensos e pactos mútuos que 

contribuam com uma maior maturidade institucional e coordenação estratégica (ALVES et al., 

2014; BRANDÃO, 2013). 

No mesmo sentido, as permanências institucionais e a dependência de trajetória em relação aos 

momentos anteriores dificultaram as inovações institucionais propostas. As superintendências 

regionais foram recriadas em 2007 com o mesmo desenho institucional e os mesmos 

instrumentos e diretrizes que guiaram sua criação nos anos 60, ainda que explicitassem, no novo 

momento, uma maior preocupação com formas de cooperação e integração intergovernamental 

(DINIZ, 2009). Seu papel deveria ser o de articulação regional, mas sua recriação, sem 

consistência, apenas reestabeleceu as antigas burocracias, além de ter sido uma iniciativa 

vinculada a um ministério sem poder político e com um orçamento pequeno163 (DINIZ, 2009; 

SILVA, 2014). Sua recriação não adequou formas de regionalização, propósitos e instrumentos 

aos novos determinantes da questão regional brasileira, configurando-se apenas como retomada 

da escala macrorregional – sem articulação com outras escalas espaciais -, e do modelo de 

incentivos fiscais - já desgastado e conhecidamente provedor de incentivos às elites regionais 

ligadas ao grande capital (DINIZ, 2009; SILVA, 2014). Limitada em suas formas de 

financiamento e tendo que contar somente com os Fundos Constitucionais, a PNDR acabou por 

revigorar antigas instituições, concepções e práticas de planejamento que dificultaram 

processos concretos de inovação institucional (DINIZ, 2009; SILVA, 2015). 

Além dos aspectos relacionados ao ambiente institucional do país, outros aspectos apontados 

pelas críticas recentes às políticas regionais dos anos 2000 referem-se, ainda, à falta de 

dinamismo dos recortes e regionalizações estabelecidos diante da complexidade e rapidez das 

mudanças territoriais no mundo contemporâneo, às diferenças entre os recortes de políticas e o 

recorte do levantamento dos dados estatísticos, e à necessidade de construir novas formas de 

                                                            
163O MIN foi, desde a saída de Ciro Gomes, encabeçado por partidos aliados que não pertenciam ao chamado 
núcleo duro do governo. Em sua maioria nordestinos, os ministros que se sucederam ao longo dos governos Lula 
e Dilma priorizaram ações para o Nordeste, sobretudo obras de irrigação e recursos para seus estados de origem, 
e essa permanência no perfil dos dirigentes teria sido um fator a dificultar a emergência de novos agentes, práticas 
e políticas, mantendo as instituições da temática regional como moeda de troca nos governos de coalizão (SILVA, 
2015). Sobre a recriação das superintendências, Araújo (2013) e Diniz (2009) apontam que os projetos de lei 
originais foram modificados, trazendo de volta as lógicas e instituições do passado. 
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articulação entre as diferentes escalas, uma vez que a questão regional não diz mais respeito à 

desigualdade entre as macrorregiões tradicionais, mas sobretudo aos processos de diferenciação 

sub-regional, ainda que permaneçam os grandes traços que as distinguem entre si (ARAUJO, 

2013;  SIQUEIRA, 2013;  SILVA, 2014; SILVA, 2013, 2015). Além disso, essas leituras 

seguem apontando a questão dos aportes financeiros e a insuficiência de recursos como um dos 

principais entraves operacionais das políticas – além do viés dos financiamentos derivados dos 

Fundos Constitucionais a atividades produtivas do setor primário e à iniciativa privada nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – juntamente com os limites derivados do foco quase 

exclusivo em arranjos produtivos locais nos planos elaborados a partir de 2008164, em 

detrimento de políticas coordenadas nacionalmente (ALVES et al., 2014; SILVA, 2015; 

MACEDO et al., 2015; CANO, 2017). 

Diferente, portanto, das percepções e expectativas que impulsionaram a elaboração das políticas 

apresentadas, o período que se seguiu à sua implementação foi marcado por um crescente 

consenso sobre o processo conflituoso envolvido na gestão das políticas públicas, fator que 

responde, em grande medida, pela distância entre o que se alcançou e o que se esperava ter 

alcançado com elas. O discurso envolvido nas iniciativas de política territorial implementadas 

teve grande influência dos debates contemporâneos no campo dos estudos regionais, em autores 

que, direta ou indiretamente, forneceram as bases conceituais para os desenhos, recortes e 

arranjos propostos. É o caso das abordagens multiescalares de Brandão (2004, 2007) e Vainer 

(2001), a ênfase urbana e na centralidade da rede de cidades dos estudos do Cedeplar/UFMG, 

em autores como Diniz (2005) e Monte-Mór (2005), os estudos do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos (NAEA/UFPA) e Becker (2005) sobre a Amazônia, as abordagens territoriais 

sobre o rural brasileiro de Veiga (2000, 2002) e Abramovay (2000, 2003), e as visões de autores 

como Araújo (2000, 2002) e Neto (2005) que, descendentes da linhagem de pensamento sobre 

o Nordeste, apontam importantes metamorfoses da questão regional, mas reafirmam a 

importância da escala regional na configuração das desigualdades do Brasil contemporâneo165. 

Porém, os crescentes embates políticos, o esvaziamento do MIN e a desmontagem da equipe 

técnica da PNDR com a saída de Tânia Bacelar e Galvão, levaram a um distanciamento do 

campo acadêmico e a um consequente reconhecimento de que a tradução dos debates teóricos 

envolve conflitos e disputas internas ao campo estatal e não se configura, apenas, como simples 

                                                            
164Fomentados pela União com apoio e financiamento de organismos como o Banco mundial (MACEDO et al., 
2015). 
165Há ainda os debates urbanos que basearam a criação do Ministério das Cidades (2003) - apresentados no capítulo 
5 -, e as contribuições centrais da geografia crítica, em autores como Doreen Massey (1999, 2009) e Milton Santos 
(2005). 
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transposição de ideias e conceitos. A ausência de atores políticos de peso para sustentar uma 

política de tal complexidade nas disputas institucionais é, assim, vista como um dos motivos 

centrais para a perda de importância da questão regional na agenda das políticas públicas do 

período166 (ALVES et al, 2014; SILVA, 2014; SILVA, 2015). 

Diante da falta de apoio político, as contribuições acadêmicas à elaboração das políticas 

territoriais foram, portanto, limitadas ao discurso, sem que houvesse, de fato, uma mudança 

institucional compatível com o novo olhar territorializado das ações estatais. Em um processo 

de inovação por adição, as políticas incorporaram importantes avanços conceituais provenientes 

dos debates contemporâneos sobre o desenvolvimento territorial, mas acabaram por configurar 

um discurso normativo com pouca repercussão nos processos espaciais concretos do país 

(FAVARETO, 2007). Além disso, os impactos positivos de políticas setoriais, sobretudo sociais 

e de infraestrutura, em regiões pobres do Norte e Nordeste, mitigaram desigualdades por outros 

caminhos que não a partir de um enfoque territorializado, reaquecendo o clássico debate entre 

políticas espacialmente cegas ou sensíveis167 (ARAUJO, 2015; CANO, 2017). Nesse contexto, 

ganham força questionamentos acerca de quais seriam os agentes e forças sociais portadoras de 

um projeto de desenvolvimento com força o suficiente para, vencendo disputas institucionais, 

auxiliar a emergência de novas dinâmicas espaciais com base nos atributos hoje valorizados 

pelas visões mais sustentáveis e inclusivas do desenvolvimento e que passam, necessariamente, 

por sua dimensão territorial. Uma vez que a tradução dos debates teóricos em políticas não 

alterou os sentidos da ação estatal, que seguiu fortemente setorializada, essas leituras apontam 

a centralidade do fortalecimento de coalizões de forças sociais como forma de dotar a agenda 

territorial de maior peso político, mas não parecem apresentar respostas sobre quais seriam elas 

ou quais os horizontes possíveis à sua construção. Dessa forma, a leitura que aqui se apresenta 

aponta que as dificuldades de legitimação da agenda territorial recentemente observadas se 

relacionam a duas dimensões centrais - uma relacionada à tradução dos debates teóricos em 

políticas, e outra relacionada aos debates teóricos em si. A primeira se refere à incorporação da 

retórica territorial a práticas de planejamento sem um correspondente aparato explicativo sobre 

                                                            
166Para Brandão (2013), em contexto de crescimento, não se coloca a questão regional como pauta, e quando não 
há crescimento também não, uma vez que não há espaço para questões estruturais. Dessa forma, a questão regional 
não avança espontaneamente em nenhum cenário. 
167Para Araújo (2013), todas as políticas possuem espacialidade. Ela distingue entre as políticas setoriais com 
dimensão territorial implícita – como o PAC -, e explicita – como a PNDR. As primeiras são territorializadas, mas 
consideram os territórios como fim, não como meio, apenas em sua etapa de execução. Diferentemente, as políticas 
territorialmente explícitas consideram inicialmente as características do território para apenas depois desenhar a 
política com foco em objetivos específicos. Apesar de rebatimentos significativos, as políticas implícitas não são 
pensadas pelo viés do desenvolvimento regional, sendo desvinculadas do objetivo de redução de desigualdades 
(ARAUJO, 2015).  
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os processos de mudança institucional. A segunda diz respeito à evolução recente dos debates 

teóricos no campo dos estudos regionais e à necessidade de aprimoramento dos instrumentos e 

aparatos conceituais hoje disponíveis diante dos desafios da agenda contemporânea. Essas duas 

ideias são desenvolvidas na seção a seguir. 

4.3. Um duplo desafio ao planejamento territorial contemporâneo  

4.3.1. Processo de oficialização e os impasses das políticas recentes  

É impossível negar que o discurso do planejamento regional mudou de forma importante desde 

suas origens até as iniciativas implementadas na primeira década de século XXI, como mostra 

a trajetória anteriormente apresentada. Ao longo do tempo foram incorporados novos 

elementos, recortes e dimensões tanto no desenho institucional das políticas como nas análises 

sobre a questão regional brasileira e suas metamorfoses diante das transformações no cenário 

econômico e político do país desde os anos 80. Tradicionalmente, as reflexões acerca das 

políticas regionais no Brasil se davam em torno de formas de planejamento compreensivo, 

baseado em conhecimentos técnicos que, postos a serviço do Estado e de sua suposta 

racionalidade pública, auxiliariam na construção de estratégias de intervenção voltadas a 

acelerar a transição para o modelo urbano-industrial de desenvolvimento e a modernização das 

relações sociais e econômicas em regiões atrasadas e marcadas por estruturas arcaicas de 

dominação. Partia-se do princípio de que incentivando melhorias em infraestrutura e a 

industrialização dessas regiões, elas estariam habilitadas a melhor se inserir nas dinâmicas de 

desenvolvimento nacional, reduzindo distâncias socioeconômicas, espraiando o 

desenvolvimento e contribuindo com a integração e com a unidade do país. Diante de seus 

resultados concretos - permanência e não solução das desigualdades regionais, ainda que tenha 

havido desconcentração espacial de certos setores da atividade econômica -, ganhou força a 

ideia de que a manutenção de desequilíbrios não diz somente respeito à questão de insuficiência 

produtiva e financeira, mas à forma como se acomodam os diferentes interesses em disputa em 

torno das estratégias implementadas ao longo do tempo. Desde os anos 70 e os debates sobre o 

viés conservador dos processos de modernização do país, o planejamento é visto como espaço 

de conflitos entre forças sociais que, organizadas em coalizões, atuam no sentido de manter ou 

alterar as regras institucionais, contrariando visões tecnocráticas e baseadas em uma pretensa 

neutralidade do planejamento estatal características dos governos militares dos anos 60 e 70168. 

Com a redemocratização do país, o consequente envolvimento de novos agentes e 

                                                            
168Volto a esse debate sobre a modernização conservadora no capitulo 5. 
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racionalidades na formulação e implementação das políticas, e os processos de descentralização 

que iluminavam a necessidade de abordagens multiescalares, ampliava-se o reconhecimento e 

a difusão da ideia de que o planejamento depende da composição e arranjo de forças sociais, e 

de que os interesses e estratégias dos diferentes agentes são elementos centrais para o 

entendimento dos resultados em termos de desenho e implementação de políticas. 

As propostas elaboradas nos anos 2000 consistiram em um conjunto de tentativas de promoção 

do desenvolvimento territorial baseadas em inovações institucionais voltadas à construção de 

arranjos de governança capazes de articular as variadas escalas de ação do Estado e os diferentes 

interesses e forças sociais presentes nos diversos territórios do país. Essa seria a forma de 

direcionar os processos territoriais a uma maior inclusão e sustentabilidade e de conter os 

impactos nocivos da alocação de recursos pelo mercado característica dos anos 90. Apostava-

se, para isso, em novos recortes territoriais, na inclusão de uma pluralidade de agentes nos 

processos de tomada de decisão, e em mecanismos de coordenação horizontal e vertical que, 

articulando diferentes esferas de governo, auxiliariam em uma maior incorporação da dimensão 

territorial aos instrumentos de políticas, servindo de referência às instancias setoriais de 

elaboração. Porém, como mostrado páginas atrás, a aposta na inserção da dimensão territorial 

nas políticas setoriais e nos debates sobre o desenvolvimento do país não se concretizou, a 

temática perdeu espaço na agenda de governo e as políticas territoriais desenhadas acabaram 

por apresentar impactos pequenos sobre as desigualdades e poucos resultados em termos de 

novas formas de inserção econômica dos territórios. Apesar dos importantes avanços 

conceituais, questões de financiamento e permanências institucionais dificultaram as mudanças 

previstas pelas políticas, e não se construíram vetores estratégicos geradores de impulsos 

dinâmicos a partir das diversidades e potencialidades dispersas pelo território nacional, nem se 

estreitaram as articulações entre os diferentes nichos governamentais e suas diferentes visões e 

formas de atuação como forma de imprimir uma lógica territorial às ações do estado. Além 

disso, a participação mostrou seu lado controverso, iluminando a complexidade das relações 

entre instituições, estruturas sociais e processos de desenvolvimento territorial. Esses entraves 

acabaram por fortalecer leituras baseadas na ideia de que, ainda que bem elaboradas, as 

iniciativas implementadas não teriam passado de um delírio acadêmico (ARAUJO, 2015; 

CANO, 2017). A agenda territorial não conseguiu fazer frente à setorialização que, 

historicamente, marca o campo estatal do país, e a ausência de bases sociais para a sustentação 

dessa pauta contribuiu para o declínio de sua importância ao longo dos governos Lula e Dilma, 

diante da alta prioridade dada às políticas sociais e de infraestrutura, e das importantes 
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limitações macroeconômicas impostas ao país sob os ditames do neoliberalismo (ARAUJO, 

2015; CANO, 2017; NETO et al., 2017). 

A experiência recente mostra, portanto, que no processo de tradução dos debates teóricos em 

políticas públicas, as normas, desenhos e propostas de inovação institucional atuam em um 

campo de possibilidades delimitado, e que o espaço de possíveis a elas aberto não é infinito. 

Sem correspondências nas estruturas institucionais e burocráticas do campo estatal, a ênfase da 

literatura contemporânea na construção de um projeto nacional baseado em novas relações 

federativas, maior solidariedade regional, maior articulação entre as esferas do Estado e mais 

sensível à dimensão territorial do desenvolvimento acabou por assumir um caráter valorativo, 

com pequenas possibilidades de promover efetivas mudanças em direção à construção desse 

caminho. Dada a centralidade da mudança institucional, seria de fundamental importância 

avançar no entendimento dos arranjos de forças presentes no interior do campo estatal, suas 

relações com as outras esferas da vida social, e as formas de interação institucional que 

constrangem e delimitam as possibilidades concretas de inovação. Partindo do que é e não do 

que deveria ser, uma teoria da mudança institucional poderia fornecer importantes bases ao 

entendimento das brechas à mudança e do espaço de possíveis abertos à alteração dos padrões 

de desenvolvimento territorial e de relacionamento entre o Estado, a sociedade e as forças do 

mercado na atual conjuntura do país, agregando bases concretas ao discurso normativo das 

políticas. Ainda que exista um consenso na literatura recente de que a pactuação política e 

federativa importa para a construção de alternativas de integração das diferentes regiões, e de 

que se encontra nas coalizões a chave para o entendimento da dimensão territorial do 

desenvolvimento do país, faltam esforços no sentido de entender as articulações de forças que, 

dentro e fora do campo estatal e em suas variadas escalas de atuação, respondem pelas 

permanências observadas, e quais as brechas e possibilidades abertas à inovação, auxiliando no 

reconhecimento das forças sociais que poderiam ser portadoras de uma agenda de mudança. 

A ideia de que as ações do Estado refletem lutas por poder e recursos entre diferentes interesses 

não é exatamente novidade. Os debates sobre dependência e autonomia do Estado em relação 

aos interesses e forças sociais são, há tempos, objeto de reflexões da sociologia e da economia 

política. Por um lado, vertentes pluralistas e marxistas enfatizam o peso dos determinantes 

estruturais na moldagem dos resultados políticos, seja por entenderem o Estado como reflexo 

de pressões de distintos grupos de interesse, no caso das primeiras, seja por entendê-lo como 
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reprodutor dos interesses de determinadas classes, no caso das últimas169. Por outro, a partir dos 

anos 80, abordagens institucionalistas passam a chamar a atenção para o Estado enquanto 

espaço relativamente autônomo de atuação, sendo mais ou menos permeável às influências 

externas (SOUZA, 2006). A partir da ideia de autonomia relativa do Estado, inicialmente 

defendida nas reflexões da socióloga norte-americana Theda Skocpol (1985), essas vertentes 

passam a conferir uma maior margem de contingência à luta política e seus resultados, não mais 

entendidos como derivação direta dos interesses dos grupos em disputa, mas mediados pelas 

condições institucionais de produção e desenho das políticas, que variam a cada momento 

histórico de acordo com as capacidades estatais disponíveis (SKOCPOL, 1985; EVANS, 1993; 

MARQUES, 1997; SOUZA, 2006). Desde então, uma importante literatura se volta às 

interdependências entre Estado e sociedade, enfatizando os diferentes agentes em disputa - para 

além da classe capitalista e dos agentes estatais -, e suas estratégias de atuação na esfera pública 

e nos processos de tomada de decisão. Nessa visão, o resultado final do jogo político deriva da 

interação de agentes em múltiplas escalas e arenas de atuação de onde resultam alianças, 

coalizões e diversos formatos de acomodação da variedade de interesses em jogo (MARQUES, 

1997; EVANS, 1993; MIGDAL, 1994). O Estado não é homogêneo e a configuração de suas 

ações vai depender, portanto, das formas de interação institucional entre as diferentes forças 

envolvidas dentro e fora do campo estatal, o que relativiza o peso dos determinantes estruturais 

e possibilita um maior entendimento das margens de manobra abertas aos agentes e à mudança 

em cada conjuntura histórica e geográfica específica. 

Inicialmente voltadas ao entendimento do papel desempenhado pelas instituições na 

configuração das diferentes trajetórias de desenvolvimento seguidas pelas economias nacionais 

e dos fatores responsáveis pela permanência de instituições ineficientes ao longo do tempo, as 

abordagens institucionalistas da economia explicavam - por meio de conceitos como o de 

retornos crescentes e path dependence - o funcionamento das instituições e seus mecanismos 

de reprodução, mas dedicavam pouca energia ao entendimento das dinâmicas envolvidas na 

emergência das distintas formas institucionais observadas ou aos processos de mudança 

institucional, atribuídos, quase que exclusivamente, a choques exógenos (NORTH, 1981, 1990; 

OSTROM, 1990). Partindo dessa lacuna explicativa, vertentes institucionalistas do conjunto 

das ciências sociais passaram a se dedicar ao aprofundamento de análises acerca das 

articulações entre estruturas, instituições e agentes (PIERSON, 2004; EVANS, 2003; NORTH, 

                                                            
169Ambas contrariam as análises clássicas e sua visão do Estado enquanto espaço neutro e lugar do bem comum, 
como pressupõem as análises funcionalistas tradicionais de autores como Hobbes e Locke (MARQUES, 1997; 
SOUZA, 2006). 
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2009; MAHONEY et al., 2010; BOURDIEU, 2007, 2012). Nessa visão, a evolução 

institucional seria menos ligada a mecanismos de auto reprodução internos às instituições, e 

mais a contínuas disputas entre diferentes coalizões em torno dos mesmos recursos, o que faz 

das instituições, não construções racionais e eficientes, mas um conjunto de regras que resultam 

de um jogo social onde importam interesses, hierarquia e poder. A estabilidade institucional 

seria, portanto, mais instável do que o proposto pelas vertentes que enfatizam a path 

dependence, sendo resultado de um equilíbrio dinâmico entre diferentes interesses e de um 

processo contínuo de mudança incremental derivado dessas disputas estabelecidas ao longo do 

tempo. Isso desloca o eixo de explicação da permanência e mudança institucional para as 

características das coalizões e suas estratégias na luta pela legitimação de seus interesses 

enquanto interesses públicos ou de Estado.  

Nesse sentido, são importantes as contribuições da sociologia bourdiesiana ao entendimento 

das disputas relativas ao campo estatal e das tensões existentes entre permanência e mudança 

institucional. Partindo de uma análise da gênese dos estados modernos, Pierre Bourdieu (2012) 

aponta o campo estatal como construção histórica baseada na contínua concentração e 

acumulação de capitais específicos e relacionados ao oficial cuja apropriação e monopólio 

seriam objeto de contínuas disputas entre agentes e grupos sociais ao longo do tempo. Para ele, 

o entendimento de um problema público ou de uma regulamentação, passa pela compreensão 

das condições sociais iniciais que permitiram a emergência de um discurso que, vinculado a um 

programa político portado por certos indivíduos, ganha legitimidade e se transforma em política 

de Estado170. As ações estatais são, assim, entendidas como resultado dos conflitos de poder 

que refletem o posicionamento vencedor na disputa pela oficialização de interesses particulares 

(BOURDIEU, 2012). Nesse processo, legitimam-se interesses de grupos específicos que, uma 

vez ganhando o acesso e o monopólio do conjunto de capitais e recursos oficiais ou estatais, os 

traduzem em regras universais (BOURDIEU, 2012). Ao longo do tempo, o vasto cardápio de 

alternativas possíveis e presentes na gênese das instituições vai sendo deixado de lado em nome 

da alternativa vencedora. A amnésia da gênese seria um dos fatores centrais a explicar a 

permanência institucional, naturalizando padrões que, apesar de derivarem dos interesses 

ganhadores na disputa, são internalizados, reconhecidos e reproduzidos pelo conjunto da 

sociedade (BOURDIEU, 2012). Porém, a ênfase dessa análise na sociogênese das políticas, nos 

processos de oficialização e na constante disputa entre coalizões pela alteração ou reprodução 

                                                            
170Bourdieu nega, em algumas passagens de Sur l´État (2012), a diferenciação entre Estado e sociedade civil, 
abordando essas categorias como parte de um continuum entre maiores e menores estoques de capital oficial 
(BOURDIEU, 2012). 
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das estruturas institucionais pré-existentes fornece um aparato que permite entender o campo 

de possibilidades abertas à mudança em cada momento histórico específico, iluminando os 

conflitos em torno da formulação das regras, os atributos dos agentes envolvidos e seus 

interesses específicos e a forma como se distribuem os recursos oficiais disponíveis que, 

delimitando o posicionamento dos agentes na hierarquia do campo estatal, constrangem os 

resultados das disputas, limitando algumas alternativas, mas permitindo outras.  

Transposta para as experiências recentes de políticas regionais implementadas no Brasil, essa 

leitura poderia fornecer importantes bases conceituais ao entendimento da forma assumida pela 

tradução dos debates teóricos em estratégias de políticas e das possibilidades concretas à 

mudança institucional que, com elas, se buscava promover. Historicamente, as formas de 

tratamento da questão regional pelo Estado brasileiro dizem respeito menos ao desenho de 

políticas regionais e mais às características das coalizões que se formaram em torno dos 

diferentes pactos e estratégias de desenvolvimento nacional ao longo do tempo, desde os 

conhecidos embates entre oligarquias agrárias, burguesias industriais, trabalhadores e 

burocracia pública na gênese do processo de transição industrial do país nos anos 30. O desenho 

do território nacional é fortemente tributário, portanto, das formas de acomodação de distintos 

interesses estabelecida em cada momento específico das relações entre o Estado e a sociedade 

brasileira, e das formas como estes procediam à oficialização de determinadas estratégias e 

políticas em detrimento de outras tantas. Nesse processo, se consolidavam estruturas 

institucionais de ação estatal que, dotadas de diferentes lógicas, racionalidades e recursos, se 

distanciavam entre si e cujas distâncias respondem, ainda hoje, por parte importante das 

dificuldades observadas pelas políticas apresentadas em termos de coordenação e articulação 

de diferentes racionalidades estatais e investimentos públicos de forma a superar formas de 

atuação estatal fragmentadas e marcadas por um conjunto de lógicas setoriais apartadas e 

espacialmente cegas. Aprofundar as análises acerca dos processos de oficialização por trás dos 

desenhos de políticas, das características e atributos dos agentes e coalizões envolvidas nessas 

disputas, e dos processos de evolução e mudança institucional de diferentes feixes de políticas 

ao longo do tempo auxiliaria, portanto, no entendimento dos obstáculos a uma maior integração 

dos diferentes subcampos estatais e seus instrumentos e das possíveis complementaridades e 

sinergias a serem exploradas por novas estratégias de articulação de políticas, para além de 

debates sobre engenharia institucional e da falta de horizontes acerca dos caminhos capazes de 

promover a mudança institucional necessária para alçar a dimensão espacial do 

desenvolvimento às preocupações centrais do Estado brasileiro. Isso ajudaria a responder 
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perguntas recorrentes na literatura recente acerca das forças sociais e políticas que poderiam, 

hoje, legitimar uma agenda de planejamento regional no Brasil, acerca de formas de ganhar 

nova posição na agenda de poder, ou acerca dos diferentes status políticos atribuídos às políticas 

regionais e sociais nas ações do Estado, todas elas, ainda, sem resposta nas reflexões 

contemporâneas. 

4.3.2. Questão teórica e o lugar explicativo da dimensão territorial do desenvolvimento 

A frustração diante dos resultados das iniciativas elaboradas vem dando força, nos últimos anos, 

à ideia de que o planejamento e as bases explicativas sobre a dimensão territorial do 

desenvolvimento brasileiro precisariam ser repensados sobre novas bases, à luz das dificuldades 

observadas pelas políticas, da crescente expansão neoliberal sob comando do capital financeiro, 

e do contexto político e econômico atual do país. Parte dessas leituras atribui as limitações 

teóricas das políticas à permanência de antigos paradigmas em sua concepção, como o da 

industrialização, o da polarização e o das grandes obras de infraestrutura econômica e de 

transportes, bem como a uma baixa articulação entre o planejamento regional e o planejamento 

urbano (SILVA, 2014), enquanto as inovações teóricas ficariam por conta de novos paradigmas 

incorporados, como os de meio-ambiente, turismo e participação (SILVA, 2014). Essas 

reflexões se voltam ao entendimento das continuidades ou descontinuidades do planejamento, 

buscando iluminar as semelhanças e as diferenças em relação aos períodos anteriores do país. 

Tomando-se as políticas desenhadas pode-se dizer que houve mudanças importantes em sua 

lógica de concepção - ainda que tenham se limitado a um discurso normativo -, o que não 

diminui a necessidade de uma revisão dos debates teóricos e dos aparatos analíticos que as 

baseiam. Como dito, uma das questões centrais que explica a baixa efetividade e capacidade de 

mudança das iniciativas analisadas é a ausência de um melhor entendimento das diferentes 

realidades espaciais sobre as quais o planejamento pretende intervir. Diante da agenda 

contemporânea e sua ênfase na necessidade de alteração dos padrões de desenvolvimento 

excludentes e ambientalmente predatórios historicamente reproduzidos no país, defende-se aqui 

a importância de aparatos analíticos capazes de entender as diferentes dinâmicas territoriais 

hoje em marcha e como se articulam as diferentes forças e interesses nelas envolvidos de forma 

a permitir ou bloquear trajetórias alternativas. Isso passa pelo aprimoramento de olhares sobre 

as dinâmicas localizadas fora dos centros dinâmicos do país e sobre os variados processos de 

diferenciação territorial. As dinâmicas territoriais resultam da articulação de estruturas 

sedimentadas ao longo do tempo e de um complexo e contraditório conjunto de interações com 

forças exógenas que precisam ser melhor conhecidas. 
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Porém, os debates contemporâneos no campo brasileiro do planejamento e dos estudos 

regionais não parecem apresentar o conjunto de instrumentos conceituais e teóricos necessários 

para o entendimento dessa complexidade. Ao longo da industrialização do país, o modelo 

desenvolvimentista fornecia recomendações à política regional para o desenvolvimento 

equilibrado entre regiões – sobretudo a industrialização planejada e conduzida pelo Estado. A 

solução proposta naquele momento tinha sua base conceitual em leituras sobre a natureza 

irregular e desequilibrada dos processos de desenvolvimento que apontavam a necessidade de 

intervenção estatal em áreas deprimidas como forma de reduzir desigualdades e aprofundar a 

integração das economias nacionais nos países periféricos (PIQUET et al., 2008). Finalizada a 

transição ao modelo industrial e integrada a economia nacional, os pressupostos que guiavam 

as recomendações de políticas até então – sobretudo as formas de relacionamento entre capital 

e trabalho sob o capitalismo industrial - deram lugar a novos determinantes da questão 

territorial, identificadas pela literatura desde os anos 90. Os estudos regionais se diversificaram 

e se voltaram, em grande medida, às dinâmicas urbanas, à repercussão das grandes tendências 

contemporâneas – como a financeirização ou a urbanização extensiva - sobre a produção 

excludente dos espaços do país, e à busca de formas contra hegemônicas e insurgentes de 

planejamento capazes de fazer frente a elas. Essas leituras fornecem uma rica análise sobre as 

formas de reprodução do capitalismo contemporâneo e seus rebatimentos espaciais, mas não 

fornecem um aparato teórico que dê conta de explicar parte importante das dinâmicas 

territoriais atualmente em marcha no país, e as diferentes trajetórias de integração dos territórios 

às macrotendências do capitalismo contemporâneo. 

O próximo capítulo apresenta as principais vertentes analíticas que basearam o planejamento 

territorial ao longo do tempo até os dias atuais. Partindo das mudanças nas bases materiais do 

capitalismo e nas concepções sobre o desenvolvimento - que hoje demandam, como dito, um 

tratamento substantivo da dimensão territorial, capaz de articular os diferentes domínios que 

compõem a realidade social – economia, política, meio-ambiente – e de colocar em diálogo as 

diferentes tradições disciplinares voltadas a cada um deles, o capítulo busca compreender o 

alcance explicativo dos quadros teóricos hoje disponíveis nesse campo de estudos diante dos 

desafios atualmente impostos à agenda de desenvolvimento do país. Ao identificar 

insuficiências, aponta a importância da construção de aparatos teórico-conceituais coerentes 

com o novo contexto, que possam basear o desenho de políticas e um projeto robusto de 

mudança que, para além da vontade dos planejadores, tenha por base um melhor entendimento 

dos mecanismos concretos que respondem pela heterogeneidade das dinâmicas territoriais no 
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cenário contemporâneo e que delimitam as possibilidades presentes e futuras de 

desenvolvimento do país.  
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5. O CAMPO DOS ESTUDOS TERRITORIAIS NO BRASIL À LUZ DOS DESAFIOS 

DO SÉCULO XXI 

As primeiras formulações teóricas sobre a questão regional brasileira partiam das formas de 

apropriação e organização do espaço nacional ao longo do processo de formação do Brasil para 

entender a origem das desigualdades regionais do país. Com base nas análises estruturalistas da 

Cepal, Celso Furtado foi quem primeiro elaborou a ideia de que as desigualdades observadas 

entre as regiões Nordeste e Centro-sul, mais do que expressão de diferentes dotações de 

recursos naturais e vantagens comparativas, resultavam de processos históricos de 

diferenciação regional e se aprofundavam com a crescente integração da economia nacional sob 

as políticas nacional-desenvolvimentistas do pós-guerra. O planejamento regional que nascia 

naquele momento, como instrumento do Estado, apostava na superação dos desequilíbrios 

existentes através da industrialização e modernização das regiões atrasadas, reduzindo 

distâncias entre as bases produtivas regionais e fortalecendo a integração da economia nacional. 

Uma vez concluído o processo de modernização do país sob os governos militares, a questão 

regional tradicional, pensada em termos de desigualdades entre regiões com diferentes 

estruturas produtivas e dinâmicas de acumulação de capital, perdia seu lugar explicativo. A 

unificação da economia nacional, a presença de atividades econômicas dinâmicas em todas as 

regiões do país e os processos de reestruturação produtiva que ganhavam força com o 

aprofundamento da globalização traziam novas determinações à questão regional e 

demandavam novos recortes espaciais e instrumentos analíticos. Diante do avanço das políticas 

neoliberais ao longo dos anos 90 as análises se voltavam, em grande medida, à denúncia dos 

impactos negativos da crescente proeminência dos interesses do mercado na alocação de 

recursos e na produção e reprodução dos espaços do país. Parte dos estudos apontava os riscos 

de fragmentação derivados da reconcentração industrial nas áreas mais dinâmicas e do 

acirramento da guerra fiscal entre estados e municípios diante da crescente disputa por 

investimentos que acabavam por se concentrar nas áreas mais competitivas do país. Outra parte 

se voltava à realidade das grandes cidades, que sentiam fortemente os impactos da crise e do 

avanço neoliberal e traziam a problemática urbana ao centro de grande parte das preocupações 

e dos debates teóricos desde então. 

Ao longo do tempo, o campo dos estudos territoriais se diversificou e se aproximou de vertentes 

da geografia e da teoria social crítica, ampliando seu escopo e agregando, atualmente, um 

grande e rico conjunto de análises sobre os processos de urbanização e configuração da rede 

urbana brasileira, sobre o papel crescente das cidades e do espaço urbano nas formas de 
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reprodução do capitalismo contemporâneo e seu caráter seletivo e excludente, e sobre as 

variadas escalas de poder e disputas políticas que importam na configuração das diferentes 

dinâmicas espaciais do país, para além da autonomia local ou do desenho de políticas. Nesse 

processo, passava-se de concepções lineares do desenvolvimento - e sua ênfase da extensão das 

condições de produção e modernização capitalista a todos os espaços do território nacional 

como receita do século XX para uma trajetória de crescimento econômico equilibrado -, para 

concepções voltadas ao reconhecimento e à valorização das diversidades e de diferentes formas 

de relacionamento entre economia, sociedade e meio-ambiente, características que marcam os 

debates no início do século XXI. Nas políticas territoriais recentemente implementadas, como 

dito, essas novas concepções foram expressas na incorporação de princípios como 

multiescalaridade, transversalidade e valorização de diversidades, crescentemente evocados 

nos debates em torno das estratégias necessárias à construção de um novo modelo de 

desenvolvimento que, apoiado na diversidade socioespacial brasileira, abrisse possibilidades à 

construção de trajetórias mais sustentáveis e inclusivas nos diferentes territórios do país. Porém, 

as leituras e temáticas hoje proeminentes nos debates territoriais brasileiros não apresentam, em 

seu conjunto, um referencial analítico que auxilie no entendimento das diferentes dinâmicas 

territoriais atualmente em marcha, de como elas se relacionam com as dinâmicas mais amplas, 

e de quais as forças sociais que poderiam ser portadoras de um novo projeto de país, o que 

responde por parte importante dos limites das políticas implementadas nesse início de século.  

O presente capítulo apresenta a evolução dos debates territoriais brasileiros ao longo do tempo, 

as principais bases conceituais por eles mobilizadas e os principais eixos temáticos em torno 

dos quais se organizam, hoje, as reflexões proeminentes nesse campo de estudos, discutindo 

seu alcance diante das demandas contemporâneas colocadas ao desenvolvimento do país, a 

partir de um extenso, mas não exaustivo levantamento bibliográfico, e de entrevistas 

recentemente realizadas com importantes pensadores sobre a questão territorial brasileira, como 

Chico de Oliveira, Clélio Campolina Diniz e Tânia Bacelar de Araújo. A primeira parte se volta 

à trajetória dos estudos regionais brasileiros ao longo do século XX e destaca as contribuições 

das análises clássicas ao entendimento dos processos histórico-estruturais de diferenciação 

regional, do papel desempenhado pelas regiões periféricas na consolidação do capitalismo 

brasileiro, e dos conflitos e arranjos de interesses envolvidos nos processos de planejamento. 

Em seguida, apresenta as diferentes perspectivas que ganham força a partir dos anos 90 e das 

metamorfoses da questão regional brasileira, enfatizando a crescente proeminência de 

abordagens que se voltam às dinâmicas das cidades e áreas metropolitanas do país, aos 
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processos de incorporação desses espaços à lógica dos movimentos e acumulação do capital e, 

mais recentemente, à ênfase na construção de estratégias de planejamento insurgente que 

fortaleçam coalizões e sujeitos coletivos com força suficiente para conter a expansão das 

tendências hegemônicas do capitalismo contemporâneo. Essas leituras deixam de lado parte 

importante das dinâmicas territoriais em marcha nas áreas interioranas e não metropolitanas do 

país, reservam pouco espaço explicativo para as áreas periféricas e não apresentam bases 

teóricas suficientes para o entendimento das interdependências entre estruturas e 

comportamentos que baseiam as formas de ação social nos diferentes territórios. Dessa forma, 

prescindem de um quadro explicativo que, integrando a problemática urbano-regional e as 

novas temáticas rurais e ambientais – que não mais se resumem à exportação primária de 

matéria e energia -, forneça um corpo teórico-conceitual robusto ao entendimento dos processos 

envolvidos na diferenciação e na configuração da atual diversidade territorial do país, e dos 

caminhos e possibilidades abertas a uma mudança de modelo. 

5.1. Os debates clássicos e os estudos regionais brasileiros ao longo do século XX 

A primeira interpretação teórica sobre as desigualdades regionais no Brasil foi formulada por 

Celso Furtado (NETO et al., 2009). Paraibano, doutor em economia na França e com destacada 

participação no planejamento governamental foi quem elaborou, pela primeira vez, um olhar 

sobre os processos de diferenciação regional com base nas particularidades e especificidades 

do desenvolvimento brasileiro (SILVA, 2014). Utilizando-se dos conceitos cepalinos de centro-

periferia, subdesenvolvimento e deterioração dos termos de troca, Furtado (1959) mostrava que 

o atraso relativo da economia brasileira não era etapa passageira ou questão relacionada ao 

ritmo de desenvolvimento do país, mas resultado de bloqueios estruturais derivados das formas 

externas e internas de articulação da economia ao longo do processo de formação nacional171. 

Externamente, o desequilíbrio estrutural das trocas internacionais reforçava a forma de inserção 

subordinada do país, baseada no modelo agrário-exportador. Internamente, reproduzia-se esse 

mesmo dualismo centro-periferia em processos de diferenciação e subordinação regional 

responsáveis por perpetuar o subdesenvolvimento e o sistema de trocas desiguais entre as 

diferentes regiões ao longo do tempo. A gênese da disparidade entre Nordeste e Centro-sul – 

principal problema a ser enfrentado pelo desenvolvimento brasileiro, para Furtado - remontava 

ao processo de formação nacional desde a colônia. A economia açucareira no Nordeste havia 

                                                            
171Com Caio Prado Junior (1942), Furtado assumia a importância do sentido da colonização e a configuração de 
uma economia voltada para fora na gênese da formação do país. Para além de Caio Prado Junior, iluminava o papel 
das articulações internas da economia para a reprodução do subdesenvolvimento. 
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nascido de um dualismo estrutural externo (centro-periferia) e se assentado sobre um dualismo 

estrutural local (litoral-sertão), sendo posteriormente subordinada por um segundo dualismo 

estrutural interno (Norte-Sul). Nesse processo, reproduziam-se assimetrias e tensões que 

bloqueavam a formação de uma classe capitalista regional e a internalização de um setor de 

produção de bens de capital, impedindo a formação de uma economia manufatureira e a 

endogeneização do desenvolvimento.  

O primeiro dualismo estrutural analisado por Furtado relacionava-se às relações externas da 

Colônia com a metrópole e à natureza da inversão em uma economia exportadora-escravista. O 

consumo de mercadorias importadas e o pagamento por mão-de-obra escrava implicavam em 

pagamentos ao exterior e em um consequente direcionamento externo de excedentes, 

dificultando a criação de fluxos locais de renda monetária (FURTADO, 1959). Um segundo 

dualismo estrutural se estabeleceu, internamente, entre o litoral e o sertão, expresso na criação 

de uma periferia voltada à criação de gado e outros gêneros alimentícios para a região 

açucareira, apoiada em alta disponibilidade de terras e formas de trabalho servil, sem 

pagamento por salários. O complexo econômico nordestino, como chamado por Furtado, 

articulava, portanto, um setor exportador com alta lucratividade e elevada concentração da 

propriedade e das rendas, baseado em trabalho escravo, e um setor de subsistência de baixa 

produtividade e baixos rendimentos, baseado em trabalho não escravo, mas também não 

plenamente livre. A expansão do açúcar no litoral e a ocupação do interior criaram, assim, uma 

economia periférica dentro do Nordeste. A articulação entre essas duas realidades limitava as 

possibilidades de expansão econômica da região, oferecendo oferta ilimitada de mão-de-obra – 

escrava e subsistência - que barateava o trabalho e freava os avanços distributivos que o 

aumento da produtividade poderia permitir (FURTADO, 1959). 

No final do século XVII, como resultado de um lento processo de declínio da grande empresa 

açucareira, a economia nordestina entrava em processo de involução e se convertia em uma 

precária economia de subsistência, em um momento de intensificação do crescimento 

populacional. A saída para a concorrência internacional de produtos tropicais e para o 

empobrecimento crescente da Colônia foi a atividade de extração de metais, que ganhava força 

com a descoberta de ouro em Minas Gerais. Sendo uma atividade extrativa de alta lucratividade 

e baixa escala e capitalização, a mineração do ouro atraiu grandes populações de homens livres 

portugueses e mão de obra escrava deslocada das zonas açucareiras em decadência, gerando 

um intenso fluxo migratório que aumentava a demanda por alimentos e transporte. A economia 

mineira teve, assim, grande papel na estruturação das economias meridionais, articulando uma 
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vasta economia de subsistência a Oeste das minas, a produção de charque no Sul e a criação de 

mulas e atividades de apoio comercial no Paraná, irradiando benefícios econômicos – preços 

de alimentos e animais de transporte – para as regiões vizinhas. Diferentemente da economia 

açucareira, os fluxos de renda da atividade mineradora engendraram estruturas sociais mais 

complexas e desconcentradas, apesar da utilização de mão de obra escrava, configurando uma 

dinâmica social com maiores encadeamentos internos e possibilidades de ascensão. Porém, com 

o esgotamento das reservas de metal, o atrofiamento dos fluxos monetários e sem formas 

permanentes de atividade econômica, a economia mineira se desagregou em economia de 

subsistência, em um processo de desarticulação rápida e completa (FURTADO, 1959). 

A produção de café reintegrou o país à economia internacional e consolidou a posição do 

Centro-Sul como centro econômico a partir de meados do século XIX. Diferentemente dos 

antigos empresários do açúcar, a vanguarda cafeeira tinha experiência comercial e uma 

estrutura de negócios que se valia da proximidade com a capital, além de ter no governo 

instrumento central de ação econômica - a descentralização do poder e a maior autonomia 

estadual garantida com a proclamação da República aprofundaram a integração dessa nova 

classe empresarial com a máquina político-administrativa do Estado e a subordinação da 

política aos seus interesses econômicos (FURTADO, 1959). Se por um lado o rápido 

crescimento da economia cafeeira promoveu uma também rápida concentração regional de 

renda, aumentando as discrepâncias regionais, por outro dotou o país de um sólido núcleo em 

torno do qual as demais regiões tiveram que se articular. O dualismo estrutural da economia se 

expressava, agora, como um dualismo norte-sul, tendo a economia do café como setor moderno 

e a economia de subsistência de Minas e do Nordeste como setor arcaico. A transição para o 

trabalho assalariado na produção do café, decorrente do aumento do custo do trabalho escravo 

a partir da segunda metade do século XIX, lançou as bases de uma divisão social do trabalho 

mais rica e mais diversificada do que as anteriores, bem como o início da formação do mercado 

interno e das condições para a integração produtiva regional – sobretudo o desenvolvimento de 

infraestruturas de transporte e energia, da agricultura mercantil de alimentos, e do setor 

financeiro - gerando efeitos de encadeamento e reprodução que preparavam o terreno para o 

crescimento da indústria (FURTADO, 1959). 

A crise de 1929 representou o início do último deslocamento analisado por Furtado, setorial, da 

agricultura para a indústria como centro dinâmico da economia do país. O processo de 

industrialização, intensificado posteriormente pelos investimentos públicos do pós-guerra, 

promovia contínua concentração da produção industrial e da renda na região Centro-Sul, para 
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a qual o Nordeste exportava bens primários e da qual importava bens industrializados, de forma 

que os rendimentos gerados pelas exportações nordestinas acabavam por retornar ao Centro-

Sul, em um processo de permanente transferência de recursos para essa região. Em sua leitura 

sobre o Nordeste no final da década de 50, no âmbito do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), Furtado apontava que a renda per capita da região 

correspondia a menos de um terço da renda per capita do Centro-Sul do país, e como a renda 

desta última crescia mais que as exportações do Nordeste, essa disparidade tenderia a aumentar 

(NETO et al., 2009). A baixa renda e capacidade produtiva, somada à limitação de terras férteis 

e problemas climáticos, gerava tensões regionais e apontava a necessidade de busca de soluções 

para a questão da concentração produtiva. Nesse sentido Furtado defendia, entre outros fatores, 

a industrialização do Nordeste.  

A década de 60, porém, representou uma mudança geracional entre os intérpretes da sociedade 

brasileira (MENDES, 2015). Antes do golpe de 64, as reflexões consideravam o Estado e a 

política como elementos fundamentais à construção da nação. Acreditava-se no papel 

civilizatório do capitalismo, que abriria espaço para a modernização das relações sociais e 

políticas no país. Depois do golpe e nos anos de oposição à ditadura que se seguiram, buscava-

se teorizar acerca de formas de construção de um projeto nacional apesar do Estado (MENDES, 

2015). Ainda que se tivesse avançado no processo de transição capitalista do país, atingindo-se 

altos patamares de crescimento econômico durante o chamado milagre brasileiro, a entrada na 

modernidade sob os governos militares não erodiu as estruturas arcaicas de dominação e 

acentuou processos de concentração de renda (MENDES, 2015).  Ganhavam força, nesse 

momento, revisões críticas da matriz dualista que fundamentava as interpretações tradicionais 

sobre o subdesenvolvimento brasileiro e as desigualdades regionais. Na visão da Cepal e de 

Furtado, a coexistência entre estruturas arcaicas e modernas representava o bloqueio 

fundamental ao desenvolvimento econômico do país. A questão regional, como dito, era 

interpretada a partir do enfoque dos desequilíbrios entre as diferentes estruturas produtivas 

regionais, passíveis de serem solucionados pela intervenção estatal voltada à realocação dos 

fatores de produção ao longo do território nacional. Contrariando o dualismo cepalino, porém, 

a teoria da dependência – formulada sobretudo por teóricos vinculados à chamada escola 

paulista de sociologia172 – articulava visões da economia e da sociologia e, partindo de uma 

                                                            
172Agregava intelectuais paulistas que, anteriormente vinculados ao grupo de estudos de O Capital, sob 
coordenação de Florestan Fernandes na Universidade de São Paulo, haviam fundado o Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap) depois do golpe de 64. Vale lembrar que, com pouquíssimas exceções, os teóricos da 
dependência haviam passado por cursos de formação na Cepal e na Flacso, o que responde pela aproximação e 
continuidade analítica entre essas escolas de pensamento.  
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perspectiva marxista, apontava as articulações orgânicas entre modernidade e atraso como 

condição para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Nessa perspectiva, o lugar periférico 

ocupado pelo país na divisão internacional do trabalho não era resultado, apenas, de suas 

estruturas econômicas e relações externas, mas apoiava-se na articulação de interesses internos 

responsáveis pela manutenção de estruturas de dominação e formas de acumulação que 

produziam a reproduziam a condição de dependência em relação aos países dominantes no 

cenário internacional ao longo do tempo173 (MENDES, 2015). 

Dentre os teóricos da dependência, Francisco de Oliveira foi aquele que mais se debruçou sobre 

os debates regionais, partindo de uma leitura marxista sobre as transformações do capitalismo 

no Brasil ao longo do processo de transição para a ordem competitiva. Sociólogo, nascido em 

Recife em 1933, fez parte dos quadros técnicos do Banco do Nordeste e posteriormente da 

Sudene, juntamente com Celso Furtado. Altamente crítico ao desenvolvimentismo conciliador 

da Cepal, Chico analisava o capitalismo brasileiro a partir de suas relações de classe internas, 

enfatizando os condicionantes nacionais da dependência174. Em Crítica à razão dualista, 

publicada pela primeira vez em 1972, procedia a uma revisão da tradição cepalina e a uma 

reavaliação da experiência da Sudene. Mostrava que o capitalismo brasileiro não se 

caracterizava por ser apenas desigual, mas combinado, tendo na permanente criação de 

desigualdades seu motor de expansão, e essa era a chave para o entendimento da coexistência 

de modos de acumulação atrasados e modernos no país. Funcionais ao sistema, as estruturas 

arcaicas eram fonte de acumulação primitiva, garantindo a expansão dos setores modernos da 

economia que, alimentados pelo atraso, compunham com este uma unidade de contrários 

(MENDES, 2015). Não havia, portanto, dualismo ou oposição entre eles, sendo o 

subdesenvolvimento, para além de formação histórica, um produto derivado da expansão do 

capitalismo. Sua análise distanciava-se de Furtado e da Cepal que, ao privilegiar as relações 

centro-periferia, teriam negligenciado as estruturas de dominação e as relações de classe, 

dificultando o entendimento acerca da integração dialética entre atraso e modernidade. 

Elementos como a marginalidade, o setor terciário inchado, ou relações arcaicas no campo, 

                                                            
173Essa ideia aparece com força nas reflexões de teóricos como Florestan Fernandes - para quem não temos nem 
nas elites nem nos setores populares, coalizões portadoras de um projeto de liberdade -, e Fernando Henrique 
Cardoso - e seu diagnóstico sobre a falta de bases nacionais para o desenvolvimento econômico, cuja solução 
estaria no investimento externo.  
174Vale ressaltar que a revisão da experiência da Sudene por Chico de Oliveira foi feita em um momento posterior 
à sua atuação na superintendência, quando ele já estava em São Paulo e compunha o núcleo de pesquisas do 
Cebrap, inicialmente a convite de Otávio Ianni. Mais recentemente, em A navegação venturosa (2003), Chico 
reforça a importância de Celso Furtado e o classifica enquanto demiurgo do Brasil. Sobre a trajetória do autor entre 
a atuação pública e a vida acadêmica, ver a interessante tese de doutorado de Mendes (2015). 
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disfuncionais na visão desenvolvimentista clássica, não configurariam, portanto, anomalias, 

mas vetores de expansão da indústria e do sistema como um todo175 (MENDES, 2015). 

Em sua análise sobre os resultados da atuação da Sudene no Nordeste – publicada em Elegia 

para uma re(li)gião (1977) -, Chico discorria sobre um projeto de região e de país que não 

vingou (MENDES, 2015). A criação da Sudene tinha, em sua origem, a aposta na superação da 

condição periférica do Nordeste pelo planejamento. Baseava-se na ideia de que seria possível 

corrigir distorções de crescimento entre as diferentes regiões do país. Porém, para além de 

desequilíbrios regionais, Chico apontava a divisão regional do trabalho como mecanismo de 

reprodução do subdesenvolvimento nordestino, aprofundado pela transferência da hegemonia 

da burguesia industrial do Centro-sul para o Nordeste176 em decorrência dos instrumentos e 

mecanismos de industrialização regional capitaneados pela Sudene pós-golpe militar. O 

planejamento e a intervenção estatal, caros ao desenvolvimentismo, teriam servido à integração 

da economia regional à nacional, sem que se alterasse a subordinação existente, uma vez que 

mascaravam interesses de classe entendidos como interesse da nação (MENDES, 2015). 

Contrariando a ideia de planejamento em nome do interesse nacional, Chico mostrava que o 

planejamento não era neutro, mas imbricado com as relações de classe e poder, tendo tomado 

os objetivos de uma fração da classe dominante em ascensão - a burguesia industrial do Centro-

sul do país -, como interesse de toda a nação. Capturada pelos interesses da burguesia do 

Sudeste, a Sudene teria sido instrumento de expansão do capitalismo monopolista, 

implementando um projeto burguês que transformou o Nordeste em espaço de acumulação 

primitiva para o Centro-sul, reforçando a condição subordinada da região que se propunha, 

originalmente, mitigar (MENDES, 2015). 

Ao longo do processo de transição ao modelo industrial, substituía-se, portanto, uma economia 

nacional formada por várias economias regionais, por uma economia nacional localizada em 

diversas partes do território nacional (OLIVEIRA, 1977). Com a homogeneização monopolista 

do espaço econômico nacional e consequente integração das economias regionais, processava-

se o fim da região – no sentido econômico, como lugar de formas específicas de reprodução do 

capital e da luta de classes - e das possibilidades de correção das distorções e desigualdades de 

                                                            
175Além da crítica à visão dualista da realidade regional brasileira a partir do conceito trotskista de desenvolvimento 
desigual e combinado, a principal divergência teórica de Chico com Celso Furtado consistia na visão sobre a 
industrialização por substituição de importações, que para Furtado teria sido impulsionado pela demanda, e para 
Chico era impulsionado, fundamentalmente, como forma de solucionar problemas de acumulação (MENDES, 
2015). 
176Inicialmente em aliança com oligarquias agrárias do algodão-pecuária e em oposição à burguesia açucareira-
têxtil (OLIVEIRA, 1977). 
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crescimento ao longo do território nacional (OLIVEIRA, 1977). Para as leituras cepalinas, as 

fronteiras ainda não imersas na acumulação capitalista seriam potenciais portas de saída do 

subdesenvolvimento, a partir de uma intervenção estatal planejada. Porém essa porta se fechou 

com a integração econômica, a nacionalização do capital e a consequente submissão de todos 

os redutos à lógica de reprodução do sistema, que dissolveu as fronteiras regionais e suas 

circularidades específicas, substituindo as classes dominantes locais por outras nacionais e 

internacionais (MENDES, 2015; NETO et al., 2009). As fronteiras, antes promessa de 

mudança, acabaram por reproduzir uma estrutura fundiária perversa como mecanismo de 

acumulação primitiva, de forma que o conjunto da riqueza nacional era, agora, meio de 

reprodução do capital. No livro A Noiva da Revolução (2008), Chico reafirma a tragédia que 

significou a expansão capitalista no Nordeste, baseada na modernização conservadora que 

preservara as relações arcaicas mesmo com a integração da região ao polo dinâmico do país, 

minando suas possibilidades de mudança estrutural177. O planejamento servia, portanto, à 

expansão capitalista, que não era mais sinônimo de progresso ou modernização de relações 

sociais (MENDES, 2015). Com o fim da crença no planejamento regional e no papel civilizador 

do capitalismo, a questão regional, para Chico, apenas poderia ser resolvida pelo socialismo.  

O diálogo crítico com os pressupostos da Cepal para o entendimento das desigualdades 

regionais brasileiras era, também, importante ponto de partida de outro teórico tradicionalmente 

voltado à economia regional e urbana. Wilson Cano, economista formado pela PUC-SP em 

1962 e fundador do Instituto de Economia da Unicamp178, dedicou bastante atenção às 

desigualdades regionais, algo que era raro em São Paulo já que essa era uma temática, até então, 

debatida sobretudo por teóricos do Nordeste179. Ainda que fortemente influenciado pelas 

reflexões cepalinas e de Celso Furtado, Cano entendia que havia questões mal colocadas por 

essas análises que mereciam ser melhor investigadas. A primeira delas consistia na tentativa de 

                                                            
177Em entrevista recente à presente autora, Oliveira manifesta certo mal-estar em relação ao Nordeste atual e, em 
especial, ao Recife, “com sua sujeira e sua pobreza escancarada” (OLIVEIRA, 2017). 
178Em 1967, Cano lecionava no curso de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da CEPAL no Rio de 
Janeiro e recebeu o convite de Zeferino Vaz, que planejava construir uma universidade pública em Campinas. 
Juntamente com Ferdinando Figueiredo e Roberto Gamboa, fundou o Departamento de Planejamento Econômico 
e Social (Depes, 1968), posterior Instituto de Economia. A chamada Escola de Economia da Unicamp foi a 
primeira escola crítica de economia no Brasil, seguindo uma linha estruturalista derivada das reflexões da Cepal. 
Suas linhas de pesquisa se voltavam a advertências sobre a crise do país, apesar do milagre econômico, e tinham 
influência de uma pluralidade de autores como Marx, Keynes, Schumpeter e Kalecki. Mais recentemente, em 
tempos de neoliberalismo, Cano ressalta importantes mudanças na agenda do IE/Unicamp e um distanciamento de 
outras escolas estruturalmente críticas, como a da UFRJ. Informações de Levy (2008) e Ismael et al. (2013), 
disponíveis em http://www.unicamp.br/unicamp_hoje/ju/maio2008/ju396pag3.html e     
https://www3.eco.unicamp.br/cede/images/arquivos/CD13_entrevista_Wilson_Cano.pdf.   
179 Como dito por Tânia Bacelar em entrevista recente à presente autora “paulistas não pensam na questão regional, 
isso é coisa de nordestino. Paulistas pensam que São Paulo é o Brasil. Mas Cano é diferente” (ARAUJO, 2017). 
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aplicar a concepção centro-periferia à dimensão regional de uma nação, sendo que essa 

concepção só seria válida quando aplicada ao relacionamento entre Estados politicamente 

independentes, e não entre regiões de um mesmo país, cujas fronteiras internas não poderiam 

ser diferenciadas e formalizadas por medidas de política cambial ou tarifária (GOULARTI 

FILHO, 2006). A segunda era a tese do imperialismo paulista, baseada na ideia de que a 

desgraça do Nordeste era a felicidade de São Paulo (CANO, 2013). Diferentemente de Furtado, 

que derivava o aprofundamento dos desequilíbrios regionais do país principalmente dos 

processos de urbanização e industrialização brasileiras, sob comando do Estado, Cano defendia, 

em Raízes da concentração industrial em São Paulo (1977), que os desequilíbrios observados 

se relacionavam a processos históricos específicos a cada configuração territorial do país 

anteriores à industrialização. Essas heranças estruturais teriam condicionado a natureza e a 

posição das periferias na economia nacional após os anos 30 (NETO et al., 2009). 

Para entender a crescente concentração de investimentos em São Paulo e o aumento das 

desigualdades regionais nos anos 40 e 50, Cano retorna ao final do século XIX e início do XX, 

analisando as contribuições do café ao início da industrialização, à introdução de relações 

capitalistas de produção e ao desenvolvimento de infraestrutura no Sudeste (GOULARTI 

FILHO, 2006). Antes de 1930 e do início da integração da economia nacional, cada região havia 

percorrido diferentes trajetórias econômicas responsáveis por deixar heranças culturais, 

demográficas e econômicas específicas – sobretudo estruturas de propriedade e renda –, 

resultando em diferentes configurações socioeconômicas em cada uma delas. No caso de 

regiões marcadas por um passado de reprodução mercantil e padrões fundiários perversos e 

excludentes, as possibilidades de decolagem a partir da industrialização do país teriam sido 

embotadas diante de formas atrasadas e perenes de convívio social (NETO et al., 2009). Já no 

caso de complexos econômicos como o cafeeiro180, base da economia paulista desde meados 

do século XIX, um passado de superioridade configurava a matriz das forças capitalistas mais 

modernas que se desenvolveram no país, com relações de produção avançadas e superiores a 

outras experiências regionais brasileiras, como a borracha da Amazônia, ou o açúcar do 

Nordeste, já em decadência. Sob comando da economia paulista, as demais regiões do país ou 

entravam em decadência ou tinham seu crescimento atrelado à dinâmica de São Paulo, 

caracterizada por maior articulação entre diversos capitais, e por uma economia urbana 

                                                            
180Cano utilizava-se do conceito de complexos regionais, “conjuntos econômicos integrados cuja estrutura e 
dinâmica são duplamente determinadas – pela natureza do engate com o exterior, e pelo modo como o capital 
atravessa as diferentes localidades e atividades produtivas regionais” (NETO et al., 2009). 
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diferenciada e dinâmica que alargava os horizontes de acumulação (GOULARTI FILHO, 2006; 

NETO et al., 2009).  

Iniciada a transição capitalista a partir dos anos 30, Cano apontava dois momentos de 

articulação inter-regional. Definia o período compreendido entre a revolução de 30 e meados 

dos anos 50 como de industrialização restringida, e o período posterior como de industrialização 

pesada181. Durante a industrialização restringida teria ocorrido o processo de soldagem de 

mercados regionais, a partir da articulação mercantil das regiões via comércio de mercadorias 

(NETO et al., 2009). Nesse processo, a integração do mercado nacional era ditada por São Paulo 

e as economias periféricas poderiam sofrer estimulo, bloqueio ou destruição de suas bases 

produtivas e comerciais182 (GOULARTI FILHO, 2006; NETO et al., 2009). Com o 

aprofundamento da integração dos mercados, os efeitos de estímulo superavam os de 

destruição, gerando complementaridades regionais que proporcionaram a expansão da 

produção agrícola e industrial nas regiões periféricas do país. Dessa forma, para Cano, o 

crescimento da economia paulista nesse período era benéfico e imprimia crescimento às 

periferias regionais (GOULARTI FILHO, 2006). Ao longo do segundo período por ele 

analisado, marcado pela integração produtiva, redefinia-se a articulação das regiões, que 

passavam a ser parte de um sistema nacional hierárquico. O país passava a funcionar como um 

todo articulado e ditado pelo núcleo dinâmico da indústria de bens de produção e de consumo 

durável concentrado em São Paulo, o que reforçava a concentração (GOULARTI FILHO, 

2006). Nesse processo, aprofundava-se a complementaridade agrícola-industrial das áreas mais 

próximas, e as economias periféricas, impossibilitadas de replicar a trajetória da economia 

paulista, apenas poderiam se integrar a esse polo dinâmico, que ditava a forma de incorporação 

e a posição de cada região no ranking nacional (NETO et al., 2009). Entre os anos 70 - auge da 

concentração industrial em São Paulo – e meados dos anos 80, o transplante de capital produtivo 

em direção às periferias apoiado pelos governos militares possibilitou acentuada e virtuosa 

desconcentração produtiva, quando a crise de financiamento do Estado e a consequente redução 

do gasto público e do investimento privado atingiram diretamente o núcleo da dinâmica 

                                                            
181Sistematização da industrialização brasileira inicialmente presente na tese de doutorado de João Manoel Cardoso 
de Mello, intitulada O capitalismo tardio (1975). 
182Ao longo do processo de integração, algumas regiões se beneficiariam, portanto, mais do que outras. O efeito 
de estímulo ocorria quando a demanda anteriormente satisfeita por importações do exterior passa a ser dirigida à 
indústria nacional, gerando crescimento e expansão da demanda urbana (regional e/ou nacional). O efeito de 
bloqueio, por sua vez, se dava quando os bens produzidos na região e comercializados localmente passavam a ser 
substituídos por bens produzidos no centro dinâmico da economia nacional (São Paulo). O efeito de destruição se 
dava quando a indústria do centro dominava o mercado regional periférico, e atuou tanto no período de 
industrialização restringida como no posterior (GOULARTI FILHO, 2006). 
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industrial do país, provocando uma regressão estrutural da economia em um momento em que 

o capitalismo mundial passava por processos de reestruturação produtiva. O baixo crescimento 

de São Paulo a partir de então, e a crescente aposta na eficiência e competitividade de lugares 

selecionados ao longo dos anos 90 provocavam uma inflexão da desconcentração econômica e 

um aprofundamento da guerra fiscal, desabilitando de forma crescente a articulação das 

periferias com a indústria paulista e aumentando o risco de fragmentação do país (GOULARTI 

FILHO, 2006; NETO et al., 2009). 

As análises clássicas sobre a questão regional brasileira de Celso Furtado, Chico de Oliveira e 

Wilson Cano rapidamente apresentadas trazem, ao menos, três aportes centrais para a 

abordagem que aqui se desenvolve. O primeiro deles se refere às suas bases teóricas que, 

articulando história, economia e política, forneciam um sólido aparato analítico para o 

entendimento dos processos de diferenciação regional ao longo do tempo. Olhando para a 

formação do país a partir de seus principais ciclos econômicos, Furtado fornecia uma 

abordagem histórico-estrutural sobre a gênese das economias periféricas e o papel das heranças 

históricas na configuração dos desequilíbrios regionais do país. Com uma leitura marxista e 

focada na dinâmica da luta de classes e conflitos envolvidos no desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro, Chico de Oliveira apontava a coalizão entre os interesses da burguesia industrial do 

Centro-sul e das classes agroexportadoras do Nordeste que, reproduzindo relações de 

dominação, respondia pela persistência da subordinação regional e pela inviabilização de 

projetos de desenvolvimento menos excludentes e regionalmente desiguais. Wilson Cano partia 

dos fundamentos históricos das diferentes estruturas econômicas regionais e da concentração 

industrial em São Paulo para explicar a forma assumida pelo processo de integração do mercado 

nacional induzida pelo Estado a partir dos anos 30 (GOULARTI FILHO, 2006). Os três autores 

apresentavam, portanto, uma visão de conjunto acerca da dinâmica regionalmente diferenciada 

da economia brasileira (DINIZ, 2001), da gênese dessa diferenciação espacial e da evolução 

das desigualdades regionais ao longo da formação nacional e após completada a transição 

industrial do país. Partilhando uma concepção de região enquanto resultado de diferentes 

atributos naturais e heranças históricas que condicionam as opções existentes ao longo de suas 

trajetórias de desenvolvimento, iluminavam a centralidade do entendimento dos mecanismos 

responsáveis por essas diferenças e forneciam um rico aparato conceitual para análises sobre as 

especificidades regionais brasileiras (NETO et al., 2009).  

O segundo aporte central oferecido pelos pensadores clássicos da questão regional brasileira 

diz respeito à importância da análise das regiões periféricas e do entendimento de seu papel na 
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configuração das dinâmicas econômicas e políticas mais amplas do país, derivada sobretudo 

das reflexões da teoria da dependência. As análises de Chico de Oliveira nos anos 70 apontavam 

a necessidade de entender, para além dos resultados dos desenvolvimentos diferenciais 

interegionais, os processos e sobretudo os conflitos envolvidos na constituição desses 

diferenciais, apontando as alianças e coalizões estabelecidas entre frações das elites e classes 

dominantes regionais e nacionais como mecanismo fundamental que, permitindo uma 

acomodação de interesses em torno da industrialização do país, garantia o apoio regional 

necessário a processos que favoreciam as burguesias industriais da região Centro-sul. Sendo as 

contradições entre estruturas econômicas atrasadas e modernas constitutivas do modelo de 

capitalismo do Brasil - e não desvio como nas análises cepalinas – sua melhor compreensão 

passaria, necessariamente, por entender as interdependências entre os elementos desiguais e o 

papel dos diferentes subespaços e suas estruturas sociais para a expansão e reprodução do 

sistema como um todo, atribuindo importante lugar explicativo para as fronteiras que, 

organicamente integradas ao centro, apresentaram papel ativo na determinação do sentido 

assumido pelo desenvolvimento do país ao longo do tempo.  

O terceiro aporte trazido pelos autores clássicos que aqui merece destaque é a ideia de 

planejamento enquanto resultado da composição de forças sociais, que aponta a centralidade da 

política na formulação e implementação de instrumentos de desenvolvimento regional. No caso 

de Furtado, a ênfase na necessidade de maior integração da economia nacional e de combate às 

disparidades regionais como forma de aproveitamento mais racional dos recursos e fatores 

produtivos no conjunto do país e como caminho para a superação do subdesenvolvimento 

derivava de sua aposta no papel do Estado, da burocracia pública e do planejamento como 

possibilidade de dotar os processos de desenvolvimento de maior racionalidade, tendo o 

conhecimento técnico, a serviço do Estado, como base para práticas transformadoras. Essa 

visão tinha forte influência de autores como Mannheim, Weber e Keynes, além das análises da 

Cepal. Agregando a abordagem marxista, Chico de Oliveira apontava o planejamento como 

forma de conflito social e destituído, portanto, de neutralidade. Olhando para a experiência da 

Sudene, mostrava que não havia uma única racionalidade nas agências de desenvolvimento, e 

que na disputa entre forças progressistas e conservadoras, a razão que havia predominado era a 

das leis de acumulação capitalista. Sob a ótica da divisão regional do trabalho, o planejamento 

a partir dos anos 50 havia se associado ao capitalismo monopolista, distanciando-se da 

motivação inicial que era transformar a hierarquia de poder entre as classes dominantes do 

Nordeste, permitindo a ascensão de uma burguesia industrial regional em oposição às 
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oligarquias agrárias. Contrariando, portanto, a crença no papel civilizador do capitalismo e na 

sua condução pelo estado, Chico mostrava que o planejamento não paira acima dos interesses 

de classe, mas se constitui como arranjo e articulação de interesses responsáveis por lhe dar 

viabilidade. 

A questão regional clássica, portanto, se referia à diferenciação promovida pelas formas de 

articulação econômica entre as regiões e ao lugar subordinado ocupado pelas periferias na 

economia nacional, podendo ser enfrentada a partir de estratégias de alteração desse padrão 

desigual apoiadas na industrialização e no aprimoramento de infraestrutura para o 

desenvolvimento regional. O foco no combate às desigualdades regionais a partir do 

planejamento como instrumento de redução da concentração de renda e dinamismo econômico 

no Centro-sul tinha, naquele momento, apoio nos fundamentos da Cepal, que fornecia os 

princípios teóricos e as metodologias de planejamento ao pensamento desenvolvimentista 

brasileiro (PIQUET et al., 2008). As mudanças do cenário econômico mundial a partir dos anos 

70, porém, colocavam em xeque o planejamento econômico como pensado no pós-guerra, 

sobretudo diante da nova problemática envolvida nos processos de acumulação de capital. 

Como dito, internacionalmente, a crise do fordismo e as novas dinâmicas espaciais decorrentes 

do aprofundamento da globalização e dos processos de reestruturação produtiva fomentavam 

cada vez mais análises que apontavam a perda de importância dos espaços regionais para a 

reprodução capitalista. Se antes o capital era enraizado em seus circuitos de reinversão, 

espacialmente localizados, ele agora passava a poder se localizar e produzir em qualquer região, 

escolhida entre muitas alternativas (PIQUET et al., 2008). Cada parte desse capital passava a 

se articular principalmente com outras em escala global, movendo-se com intensa velocidade e 

desvinculando-se de forma crescente das estruturas de produção regional ou nacional (PIQUET 

et al., 2008). Isso representava uma importante alteração dos pressupostos que haviam guiado 

o pensamento regional até então. No caso do Brasil, completada a transição capitalista, as 

leituras sobre a dissolução das regiões como realidade empírica e como categoria explicativa 

levaram a uma diversificação das escalas de análise e do enfoque dos estudos regionais. Por um 

lado, reflexões sobre a impossibilidade do planejamento sob o capitalismo – antes monopolista, 

agora financeiro – enfatizam o peso dos determinantes econômicos e da orientação 

macroeconômica neoliberal que limitam as possibilidades de ação estatal e de aproveitamento 

da diversidade regional na trajetória de desenvolvimento do país. Por outro, ganham destaque 

reflexões que reformulam a questão regional sobre novas bases, a partir de uma reação à 

hegemonia do pensamento único localista dos anos 90, das novas dinâmicas espaciais 
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brasileiras e da influência dos debates territoriais e ambientais que ganham força na virada para 

os anos 2000. 

No primeiro caso encontram-se autores como Chico de Oliveira e Wilson Cano que, diante das 

transformações econômicas e políticas observadas desde os anos 70, acabam por partilhar uma 

visão bastante pessimista sobre os rumos do desenvolvimento do país ao longo das últimas 

décadas e sobre as possibilidades de planejamento sob o capitalismo financeiro. No caso de 

Chico de Oliveira, o processo de transição ao capitalismo industrial e a consequente integração 

da economia nacional que se completara sob os governos militares significava o fim da questão 

regional tradicional e da região econômica como pensada até os anos 70 (OLIVEIRA, 1977). 

O resultado catastrófico desse processo se expressava, como dito, na homogeneização do 

espaço econômico nacional sem que se houvesse interrompido a chamada via passiva brasileira 

(MENDES, 2015). Ao longo da modernização conservadora, o país cumpriu etapas 

fundamentais do desenvolvimento - urbanização, industrialização, democratização, unificação 

do mercado interno -, ao mesmo tempo em que funcionalizou elementos do atraso - 

desigualdade, precarização do trabalho e atraso tecnológico -, em um sistema de dominação 

que fechava as possibilidades de reformas progressistas. Esse diagnóstico desemboca, mais 

recentemente, na figura do ornitorrinco como retrato do país e de sua evolução truncada, repleta 

de contradições (OLIVEIRA, 2003). Com várias idades de evolução convivendo no mesmo 

corpo, a trajetória de desenvolvimento do Brasil é a expressão de que formas superiores de 

capitalismo não equivalem a formas também superiores de política e sociabilidade, 

configurando uma forma de modernidade cindida (MENDES, 2015). Ainda que o autor tenha 

apresentado algum otimismo com o contexto de redemocratização no final dos anos 80, o 

totalitarismo neoliberal que se aprofundou nos anos 90 e 2000183 anulou a política diante 

mundialização financeira do capital e seu imperativo de estabilidade econômica, em um 

contexto de extinção das relações tradicionais entre classes, interesses e representação política. 

Diante da vitória da economia sobre a política, nenhuma relação social ou econômica escapa 

ao imperativo da expansão neoliberal, tudo é funcional à acumulação capitalista e não existe 

mais lugar para a diversidade e possibilidades de vida social fora da lógica de reprodução do 

sistema (OLIVEIRA, 2003). 

                                                            
183 Em 2010, Oliveira apontava o contexto de hegemonia às avessas sob os governos do PT, situação caracterizada 
pelo consentimento dos dominantes em serem politicamente conduzidos pelos dominados, desde que a direção do 
país não questionasse a forma de dominação capitalista (OLIVEIRA, 2010).  
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Em sentido semelhante, as reflexões de Wilson Cano apontam também para o peso das grandes 

estruturas econômicas a partir dos anos 90 e da expansão do modelo neoliberal desde então. 

Como dito, o enfraquecimento da articulação da indústria de transformação paulista com as 

periferias que se aprofundava com o processo de desindustrialização do país e o aumento das 

importações, promovia quebra nas cadeias produtivas e impactos negativos sobretudo nos 

setores automobilístico e eletrônico naquele período. A diminuição da competitividade externa 

e da capacidade de exportação de bens manufaturados desestruturava crescentemente o 

principal parque industrial do país, rompendo os elos de solidariedade regional existentes até 

então (CANO, 2011). A reestruturação produtiva do país, comandada pelo avanço da lógica das 

empresas transnacionais na ordenação das atividades econômicas, proporcionou, de acordo com 

Cano, importante aumento do poder político e econômico de grandes grupos privados sobre 

amplos espaços do território nacional, com consequências sociais e ambientais severas 

sobretudo nos biomas da Amazônia e dos cerrados184. Sob contínua dominação externa 

neoliberal nos anos 90 e 2000, o Estado seguiu vestindo uma camisa de força, submetido aos 

interesses do capital estrangeiro e sem soberania para o manejo de seus instrumentos de política 

macroeconômica. As possibilidades de planejamento nesse contexto são, para Cano, 

praticamente nulas, diante da saturação do modelo de crescimento baseado no consumo e 

exportações primárias e do crescente, voraz e irracional processo de financeirização do 

capitalismo contemporâneo (CANO, 2011, 2017).  

Por outro lado, parte importante dos estudos regionais buscam uma reformulação da 

problemática espacial do desenvolvimento a partir dos anos 90. Em um primeiro momento, a 

retomada dos debates sobre o tema se dá em reação à crescente centralidade dada às forças de 

mercado como motores da organização espacial da economia. Como dito, esse era um momento 

em que perdiam força as leituras sobre as desigualdades espaciais a partir da escala nacional e 

se fortaleciam leituras baseadas na dicotomia local-global, no enfoque na competitividade e nos 

atributos locais como fatores de sucesso dos territórios, referendados pelos organismos 

internacionais e pela retomada das análises espaciais pelo mainstream da economia. Os debates 

territoriais brasileiros se reanimaram, nesse momento, a partir da contestação de políticas e 

programas como os ENIDs – e seu viés concentrador de investimentos - e do contraponto ao 

viés localista e do planejamento urbano estratégico que ganhavam força sob a crescente 

                                                            
184Em sua fala na sessão livre “10 anos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, avanços e entraves”, 
realizada no XVII Enanpur em 2017, Cano enfatizou que os investimentos públicos realizados sob o governo Lula 
se voltavam a melhorar economias externas do setor agroexportador, e não tinham o objetivo de atenuar o 
subdesenvolvimento das regiões em que eram aplicados. 
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expansão neoliberal no Brasil. As interpretações da economia regional se voltaram ao 

entendimento das dinâmicas espaciais das atividades industriais, denunciando o estancamento 

da tendência à desconcentração observada a partir dos anos 70, a reconcentração poligonal da 

indústria, e os altos riscos de fragmentação do país derivados da guerra fiscal e da proposta dos 

eixos de integração, chamando a atenção para a necessidade de se repensar o planejamento sob 

o ponto de vista das variadas escalas espaciais e da rede urbana brasileira (ARAUJO, 2000; 

DINIZ, 2001; GALVÃO et al., 2003; CANO, 2011). Ao mesmo tempo, ganhavam 

proeminência estudos voltados à problemática urbana (PIQUET et al., 2008) e à crítica à 

crescente ênfase no mercado e no ideal de competitividade das cidades nos processos de tomada 

de decisões acerca do planejamento urbano e metropolitano do país (VAINER, 2000, 2001; 

MARICATO, 2000; BRANDÃO, 2004).  

As críticas ao viés localista do planejamento, ao abandono da perspectiva nacional do 

desenvolvimento, e aos efeitos negativos do protagonismo do mercado na alocação de recursos 

sobre o território do país enfatizam de maneira crescente a profunda herança histórica das 

desigualdades espaciais brasileiras e a necessidade de se repensar a dimensão espacial do 

desenvolvimento, sobretudo a partir da nova agenda dos anos 2000, que trouxe com ela a 

retomada dos debates sobre o longo prazo e os destinos do país185 (PIQUET et al., 2008; 

BRANDÃO, 2009). Nesse contexto, a busca de novas bases analíticas capazes de auxiliar no 

entendimento dos diferentes processos territoriais em marcha e no enfrentamento das grandes 

tendências do capitalismo contemporâneo marcam, em grande medida, os debates 

contemporâneos no campo dos estudos regionais. Uma das ideias centrais hoje comuns nas 

diferentes abordagens sobre o planejamento no Brasil é a defesa da construção de um olhar 

nacional e integrado que, apoiado nas articulações entre processos sociais, econômicos, 

políticos e ambientais em suas variadas escalas espaciais, considere a realidade concreta das 

dinâmicas territoriais e forneça subsídios à construção de formas de resistência à imposição dos 

interesses vinculados ao capitalismo global sobre os diversos espaços do território nacional e 

de uma trajetória nacional atenta aos desafios da agenda contemporânea de desenvolvimento 

do país, sobretudo em sua atual conjuntura social, política e econômica (PIQUET et al., 2008; 

BRANDÃO, 2009, 2013).  

                                                            
185Essa tendência de retorno das reflexões sobre a nação e o papel do Estado nacional se expressa, por exemplo, 
nos debates sobre a validade atual dos clássicos da formação brasileira – como Raymundo Faoro, Sérgio Buarque 
de Holanda, Gilberto Freyre e Celso Furtado –, presentes em publicações recentes de autores como o sociólogo 
Jesse de Souza (2017), e nos debates sobre a necessidade de um novo pacto para o desenvolvimento brasileiro, 
presente nas reflexões de autores como Bresser-Pereira (2015), Kerstenetzky et al. (2015), e Abramovay (2015), 
citando apenas alguns poucos exemplos. 
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A principal contribuição dessa retomada recente de enfoques históricos e estruturais sobre o 

desenvolvimento brasileiro, caros à tradição latino-americana, é, sobretudo, a ideia de que um 

projeto territorial é inseparável de um projeto nacional, o que traz o planejamento e as questões 

territoriais para o domínio da grande política e remete à necessidade de entendimento dos 

diferentes projetos, coalizões e interesses em disputa nas diferentes escalas espaciais, como 

caminho para a constituição de sujeitos coletivos capazes de alterar a correlação de forças 

sociais que, historicamente, estrutura as diferentes realidades territoriais e condiciona suas 

possibilidades de avanço (BRANDÃO, 2011, 2013). No mesmo sentido, essas leituras 

iluminam a necessidade de reconhecimento das potencialidades existentes na diversidade 

territorial do país, o que implicaria em um maior conhecimento acerca da articulação entre 

processos econômicos transescalares e a história de diferentes regiões e lugares (BRANDÃO, 

2011, 2013). Esse movimento analítico permitiria um melhor entendimento das contradições 

existentes entre as tendências de homogeneização e diferenciação das dinâmicas territoriais, em 

sintonia com a aposta no tratamento positivo das diversidades territoriais expressa no desenho 

das políticas anteriormente apresentadas e auxiliando no estabelecimento de um contraponto à 

racionalidade econômica dominante que tende a privilegiar os núcleos centrais de acumulação 

em detrimento das dinâmicas econômicas e das potencialidades localizadas fora desses espaços 

(BRANDÃO, 2011, 2013).  

Porém, apontando o que atualmente deveria ser objeto das reflexões sobre a dimensão espacial 

do desenvolvimento, essa literatura recente reconhece os limites dos instrumentos analíticos 

hoje disponíveis no campo dos estudos regionais (PIQUET et al., 2008). Autores como Brandão 

(2007, 2009, 2013) e Araújo (2017)186 defendem um maior diálogo entre as reflexões da 

economia política e da geografia crítica para a construção de olhares sobre os processos 

históricos de constituição dos diferentes territórios que condicionam seu desempenho e seus 

padrões de inserção nas dinâmicas econômicas mais amplas ao longo do tempo (BRANDÃO, 

2007, 2009, 2013). Outros autores apontam a importância de uma retomada do referencial 

analítico da divisão regional do trabalho - que guiava as análises dos anos 70 - para uma reflexão 

sobre as atuais dinâmicas espaciais da economia do país (SIQUEIRA, 2013, 2015). Outros, 

ainda, defendem um olhar sistêmico na linha das reflexões desenvolvidas por Furtado, que 

desde os anos 80 apontava os efeitos negativos da interrupção da construção do país que 

ganhava lugar no momento em que o motor de crescimento nacional deixava de ser o mercado 

                                                            
186Em entrevista recente à presente autora, Tânia Bacelar de Araújo defendeu a importância do olhar dos geógrafos 
como contrapeso a um certo determinismo econômico característico do olhar dos economistas sobre as dinâmicas 
territoriais brasileiras. 
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nacional e se voltava a uma maior integração com a economia internacional (DINIZ, 2009; 

BRANDÃO, 2007, 2009, 2013). A próxima seção apresenta os enfoques hoje proeminentes nos 

estudos territoriais brasileiros e busca problematizar seu alcance diante das demandas 

contemporâneas por novos modelos includentes e sustentáveis de desenvolvimento. Como dito, 

ainda que as abordagens recentes e seus instrumentos analíticos contemplem um rica leitura 

sobre o papel da dimensão espacial nas dinâmicas de expansão do capitalismo e seu caráter 

excludente de apropriação do espaço, a proeminência de olhares sobre as áreas urbanas e 

metropolitanas, sobre os impactos das grandes tendências do capitalismo sobre a produção das 

cidades, e sobre estratégias de planejamento contra hegemônico e insurgente não tem sido 

acompanhada pelo aprimoramento de aparatos analíticos voltados a um melhor entendimento 

das heterogeneidades que hoje marcam as dinâmicas territoriais brasileiras, sobretudo aquelas 

em marcha nas áreas não metropolitanas e interioranas do país, algo central diante da busca 

pela valorização das diversidades em um novo modelo de desenvolvimento. O reconhecimento 

e o tratamento positivo das diferenças territoriais exigem bases teóricas robustas e capazes de 

fornecer um quadro explicativo sobre o atual estatuto da questão territorial brasileira e sobre os 

mecanismos que respondem pela diferenciação e pelas possibilidades de ação social nas 

diferentes configurações territoriais do país, algo ainda distante quando se toma as abordagens 

atuais dos estudos territoriais. 

5.2. Os principais eixos temáticos dos estudos territoriais no início do século XXI 

As principais políticas territoriais implementadas ao longo da primeira década dos anos 2000 e 

apresentadas no capítulo 4 foram concebidas, como dito, no bojo da retomada dos debates sobre 

o planejamento territorial que acontecia naquele momento. Tendo consistido em uma tentativa 

de tradução e operacionalização prática desses debates, sua análise permite uma aproximação 

acerca de parte dos enfoques que, atualmente, estruturam o campo dos estudos territoriais no 

Brasil. Parte porque não se trata de apresentar aqui um mapeamento sistemático do conjunto de 

abordagens que hoje compõem esse campo de estudos, mas sobretudo as leituras cujos aparatos 

explicativos inspiraram, em maior ou menor medida, a elaboração das propostas 

implementadas, bem como as reflexões mais recentes que vêm ganhando força a partir dos 

impasses observados e da frustração com a distância entre a promessa das políticas e os tímidos 

resultados que elas alcançaram. Enfoques, mais do que disciplinas, já que o campo do 

planejamento é, tradicionalmente, lugar de encontro de diversas formações acadêmicas e 

linhagens teóricas que se interpenetram e respondem por sua grande diversidade e por seu forte 

caráter interdisciplinar ao longo do tempo (KLINK et al., 2016). Dessa forma, buscando compor 
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uma visão dos quadros explicativos que baseiam esses enfoques e seu alcance, optou-se por 

apresentar as diferentes abordagens teóricas em torno de três eixos temáticos. O primeiro deles 

abrange os estudos sobre as realidades intraurbanas do país e aqueles voltados aos processos de 

urbanização e configuração da rede de cidades brasileiras. O segundo engloba as leituras que 

enfatizam formas de governança e as múltiplas escalas do planejamento, envolvendo análises 

sobre formas horizontais e verticais de coordenação, arranjos institucionais de políticas e pacto 

federativo. O terceiro abrange as abordagens emergentes acerca da financeirização do 

capitalismo, seus rebatimentos no espaço urbano-regional e a busca por formas de planejamento 

contra-hegemônicas como instrumentos de resistência aos ditames do capital financeiro e suas 

formas excludentes e permanentes de produção e reprodução do espaço.  

5.2.1. Cidades e centralidade urbana 

Os estudos urbanos no Brasil têm sua gênese nos anos 70, no contexto dos debates entre os 

teóricos da Cepal e os críticos da razão dualista na América Latina187 (COSTA, 2015). As 

primeiras construções teóricas sobre a problemática urbana no Brasil convergiam para a ideia 

de espaço urbano enquanto ambiente construído funcional à acumulação capitalista, para a 

atenção aos movimentos sociais urbanos organizados em torno da provisão de meios de 

consumo coletivo, e para análises acerca da exclusão socioespacial urbana (COSTA, 2015). 

Com base no conceito de espoliação urbana188, denunciavam a expropriação derivada da 

precariedade dos meios de consumo coletivo socialmente necessários à subsistência e à 

reprodução da força de trabalho nas grandes cidades brasileiras. Essa leitura tinha por base as 

influências teóricas da teoria da dependência – elaborada, como dito, por pensadores vinculados 

ao Cebrap -, de vertentes marxistas da economia política urbana (ou da urbanização) - e sua 

abordagem sobre a produção do ambiente construído como suporte ao processo de acumulação 

do capital, presente em autores como Lojkine (1981), Topalov (1979), e Harvey (1973) – e de 

vertentes estruturalistas -  sobretudo as reflexões de Castells (1983) sobre os meios de consumo 

coletivo e os movimentos sociais urbanos (COSTA, 2015). Contrapondo-se às visões que 

                                                            
187Por um lado, as leituras cepalinas da problemática urbana dedicavam-se ao entendimento da marginalidade 
ocupacional e da pobreza urbana como elementos disfuncionais resultantes da inserção econômica do continente 
na economia mundial. Por outro, visões alternativas como as de Chico de Oliveira, Lucio Kovarick, Fernando 
Henrique Cardoso e Paul Singer enfatizavam como a marginalidade se relacionava à existência do exército 
industrial de reserva e, longe de ser prejudicial ao sistema de acumulação, permitia às classes dominantes 
resolverem, temporariamente, impasses no processo de crescimento econômico dos países latino-americanos 
(COSTA, 2015).  
188Cunhado por Lucio Kovarick, em A Espoliação Urbana (1979). 



178 
 

reduziam a temática urbana a problema técnicos189, articulavam leituras sobre a funcionalidade 

do espaço urbano para os processos de acumulação, apontando como as formas seletivas de 

investimento e gastos do Estado favoreciam necessidades da produção em detrimento da 

reprodução social ampliada, a partir de um olhar da periferia do capitalismo (COSTA, 2015). 

Em um segundo momento, a partir dos limites analíticos atribuídos às teorias totalizantes sobre 

a sociedade capitalista e ao foco exclusivo no ambiente construído para o entendimento da 

problemática urbana até os anos 70, as análises chamadas pós-estruturalistas buscavam 

incorporar elementos anteriormente desconsiderados pela economia política da urbanização, 

sobretudo o poder, a história e a política190 (COSTA, 2015). Essas análises agregavam 

importantes contribuições de vertentes da geografia crítica – em autores como Soja (1989), 

Massey (1994) e Milton Santos (1996) - e as reflexões de Henry Lefebvre (1970, 1972) que, 

anteriores aos escritos da economia da urbanização, não haviam tido, ainda, grande entrada nos 

debates brasileiros. De uma maior interlocução com a análise lefebvriana e seus conceitos de 

sociedade urbana e espaço socialmente produzido, ganhavam força no Brasil os debates sobre 

o direito à cidade, tanto nos estudos urbanos quanto na pauta e no discurso de movimentos 

sociais que passavam a levantar bandeiras como a da habitação e a da reforma urbana191. Essas 

novas abordagens socioespaciais transcendiam as abordagens estruturalistas e sua ênfase nos 

determinantes econômicos da produção das cidades, inserindo nas análises o papel das relações 

sociais e políticas e da práxis urbana como forma de fazer frente aos processos espaciais 

excludentes reproduzidos ao longo do tempo. Um dos ganhos principais da incorporação desse 

olhar foi o entendimento do espaço como dimensão constitutiva dos fenômenos sociais, e dos 

espaços urbanos, não apenas como lugares funcionais à reprodução das relações sociais de 

produção – como apontavam as análises dos anos 70 -, mas como lugares de práticas cotidianas 

e de resistência que, valorizando usos diversos e a manifestação de diferenças e alteridades, 

                                                            
189Ao longo do século XIX, nos países centrais, as primeiras propostas de intervenção nas cidades buscavam 
mitigar os crescentes problemas urbanos e sanitários derivados do êxodo rural que, como parte do processo de 
acumulação primitiva, diminuía salários reais e permitia rápida acumulação de capitais na economia. Esse processo 
foi descrito por Engels, em A situação da classe operária na Inglaterra (1845). A partir do século XX, ganham 
força correntes racionalistas do urbanismo que, com ênfase em soluções técnicas para os problemas urbanos, 
retiravam as dimensões social e política presentes nas tentativas anteriores (COSTA, 2015). Em resposta, as 
leituras marxistas que ganhavam força a partir dos anos 70 refletiam sobre as aglomerações urbanas fordistas por 
meio de uma visão estrutural e totalizante da problemática urbana (COSTA, 2015).  
190Posteriormente, uma das críticas endereçadas às vertentes pós-estruturalistas consistia na ideia de que, no 
esforço para transcender o reducionismo econômico marxista, elas abandonavam a análise econômica e o 
reconhecimento dos interesses de classe (COSTA, 2015). 
191Há uma visão comum entre os estudiosos da questão territorial contemporânea de que a questão urbana, 
diferentemente da questão regional, conseguiu maior legitimidade na agenda pública dos anos 2000 por ser pauta 
e bandeira de luta de movimentos e forças sociais desde os anos 80 (BRANDÃO, 2017; COÊLHO, 2017). 
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poderiam promover mudanças nas relações sociais e processos de emancipação social através 

da realização plena da sociedade urbana192 (COSTA, 2015; MONTE-MÓR, 2015).  

Nas últimas décadas, um grande volume de estudos aprofundaram os conhecimentos acerca das 

dinâmicas e mecanismos envolvidos na produção e reprodução do espaço urbano, com destaque 

para as análises sobre as formas de regulação do uso e ocupação do solo, sobre os processos de 

gentrificação e segregação socioespacial, e sobre questões relacionadas à habitação, 

dificuldades de acesso à moradia e violência urbana, realidades que ganharam maiores 

proporções e visibilidade ao longo dos anos 90, no contexto de estagnação econômica e seus 

importantes impactos sobre as grandes cidades brasileiras193. Em 2003, a criação do Ministério 

das Cidades e, com ele, de instrumentos de planejamento urbano condensados em políticas 

como a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a Política Nacional de Habitação, 

expressavam tentativas de regulação dos espaços urbanos do país com vistas a promover 

trajetórias de desenvolvimento urbano mais próximas do ideal do direito à cidade. Porém, 

conviviam com instrumentos que atuaram na direção contrária, aprofundando a proeminência 

dos interesses de grandes frações do capital imobiliário, da construção civil e, mais 

recentemente, financeiro nos processos de transformação das cidades194. Agregando 

abordagens lefebvrianas – que, como dito, incorporam a ênfase no valor de uso do espaço 

urbano reafirmando o acesso à natureza, à cultura e ao espaço como direitos essenciais de 

pessoas e coletividades – ao pensamento ambiental e à retomada de reflexões da ecologia 

política195 – que enfatizam princípios de justiça ambiental e o reconhecimento de conflitos 

socioambientais como instancia privilegiada de luta contra a desigualdade – parte importante 

                                                            
192A sociedade urbana proposta por Lefebvre apresenta uma dimensão utópica, como forma socioespacial ideal e 
capaz de proporcionar acesso à cidadania e direitos e meios de resistência ao domínio capitalista e suas formas de 
uso e apropriação de espaços físicos e sociais. Partindo de uma visão dialética dos processos socioespaciais, 
Lefebvre ilumina a dimensão ontológica do espaço urbano e, portanto, sua centralidade tanto para a análise da 
sociedade como para sua possível emancipação (COSTA, 2015).  
193Para um panorama desses debates, ver diversos estudos de autores como Ermínia Maricato e Raquel Rolnik nas 
últimas décadas. 
194Uma extensa literatura se dedica a discutir as repercussões de políticas como o Programa Minha Casa Minha 
Vida que, ainda que desenhado como política habitacional às populações mais pobres, favoreceu interesses de 
importantes segmentos do capital imobiliário e da construção civil - e instrumentos como o das operações urbanas 
consorciadas, que estreitaram os vínculos entre capital imobiliário e financeiro nos processos excludentes de 
reprodução das grandes cidades, como discutido mais adiante. 
195 Já em meados do século XX, o campo da ecologia política trazia uma análise crítica das formas e custos de 
apropriação da natureza como elemento central para compreensão do desenvolvimento capitalista (COSTA, 2015). 
As análises mais recentes ligadas a essa vertente de pensamento reformulam as reflexões tradicionais a partir da 
crítica à crença no mercado e na tecnologia como forma de solução dos problemas ambientais, questionando a 
aposta em formas de negociação e resolução de conflitos - característica dos debates do campo ambiental brasileiro 
ao longo dos anos 90 -, e enfatizando as desigualdades inerentes aos processos de apropriação social da riqueza, 
da natureza e do conhecimento (ZHOURI, 2004). Para uma abordagem sobre a retomada dessas análises no Brasil, 
ver Acselrad (2004).  
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das reflexões recentes sobre a temática urbana apontam, hoje, para a necessidade do 

aprofundamento de lutas contra hegemônicas e de novas práticas de planejamento insurgente 

como caminho indispensável para a construção de possibilidades concretas de transformação 

dessa lógica (COSTA, 2015; MONTE-MÓR, 2015; RANDOLPH, 2015). Esse debate é 

retomado na seção 5.2.3. 

No caso das análises sobre a natureza e o sentido da urbanização contemporânea e as relações 

entre as cidades e seus espaços de entorno, as transformações recentes observadas na rede 

urbana brasileira - impulsionadas pela localização de ilhas industriais fora das áreas mais 

dinâmicas do país, pela redução da migração às grandes metrópoles e pelo crescimento das 

cidades médias (DINIZ, 2016) – têm sido objeto de reflexões que, cada vez mais proeminentes 

nos debates urbano-regionais, partem da assumpção do urbano como forma socioespacial 

contemporânea e atualmente estendida a todos os espaços do território nacional. Os debates 

sobre a urbanização extensiva (MONTE-MÓR, 2015) se voltam ao entendimento não apenas 

dos processos de espraiamento das condições urbano-industriais de produção e reprodução 

social, mas à extensão de formas de sociabilidade urbana, ainda que com características e 

processos variados, para além das cidades196 (MONTE-MÓR, 2015). A partir de uma leitura 

positiva desse processo, essas abordagens apontam as possibilidades abertas ao aumento do 

acesso à cidadania e formas de emancipação social que derivam da extensão dos tecidos urbanos 

aos diferentes territórios e populações, e que podem atuar no sentido de fortalecimento das 

condições necessárias ao estabelecimento de trajetórias socioespaciais mais compatíveis com a 

valorização da diversidade, da solidariedade e da cooperação e com novas formas de 

relacionamento com a natureza, no sentido utópico de Lefebvre (MONTE-MÓR, 2015). 

O sentido extensivo da urbanização atual, ao lado do papel das cidades e da rede urbana para a 

organização de amplos espaços regionais e para o espraiamento dos processos de 

desenvolvimento são as principais premissas que estruturam o Estudo da Dimensão Territorial 

para o Planejamento, apresentado no capítulo 4. Partindo da indiscutível centralidade do fato 

urbano no Brasil contemporâneo, da ideia de que as cidades estruturam e comandam o território, 

e da importância de olhares acerca das articulações entre cidades e regiões (MPOG, 2008), o 

estudo presenta uma leitura fortemente tributária das reflexões recentes sobre a urbanização 

brasileira – sobretudo os estudos desenvolvidos no âmbito do CEDEPLAR/UFMG197 - e de 

                                                            
196Derivada da imposição do capital industrial sobre as cidades e sua redefinição através de processos de implosão 
e explosão, como descrito por Lefebvre (MONTE-MÓR, 2015). 
197Fundado em 1968 com apoio da CEPAL e da ONU, o CEDEPLAR se configura enquanto importante centro de 
produção acadêmica sobre as dinâmicas espaciais brasileiras, com destaque para trabalhos sobre dinâmicas 
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vertentes clássicas dos estudos regionais, sobretudo de autores como Christaller, Losch, 

Perroux e Celso Furtado, no caso brasileiro198. Das teorias da localização, incorpora o 

entendimento do núcleo urbano como centro de serviços que estrutura seu entorno. Esses 

serviços, diferenciados, definem os lugares centrais de uma rede de cidades e a hierarquia entre 

elas (MPOG, 2008). A rede de cidades é entendida enquanto rede social cujos nós são 

aglomerados populacionais com características específicas, dispostos em um sistema integrado 

e hierarquizado que vai de pequenos núcleos a grandes cidades e regiões metropolitanas. As 

redes urbanas são complementares e interdependentes, e se destaca o papel das cidades médias 

como elos de transmissão entre centros nacionais de decisão e o restante do território do país 

(MPOG, 2008). Da teoria dos polos de desenvolvimento de Perroux, essa leitura incorpora o 

conceito de polarização e a importância de fortalecer as interdependências entre cidades e 

regiões, com destaque para o papel da infraestrutura física e digital e para o sistema de 

transportes, que condicionam o sentido dos fluxos e de seus efeitos sobre os territórios 

próximos, sendo vitais, portanto, para o funcionamento do sistema e para a difusão do 

desenvolvimento (MPOG, 2008). De leituras como a de Celso Furtado (1967), assume a 

importância de olhares que, para além de regiões isoladas, entendam as articulações intra e 

interterritoriais que estruturam os processos de desenvolvimento e as desigualdades que 

resultam das formas como se introduzem e distribuem as modernas tecnologias e os processos 

de inovação ao longo do território nacional199. O principal foco das ações políticas deveria ser, 

portanto, a articulação e o adensamento da rede urbana brasileira, apoiada em esforços 

interdisciplinares capazes de contribuir com formulações teóricas mais robustas acerca da 

configuração das estruturas espaciais do país diante da complexidade dos fenômenos 

econômico-espaciais contemporâneos200 (MPOG, 2008). 

                                                            
demográficas, localização industrial e métodos de análise regional (DINIZ, 2001). Apresenta forte tradição nos 
debates sobre a questão regional e urbana compilados em importantes publicações sobre o tema ao longo das 
últimas décadas - como o livro Economia e Território (2005), resultado de seminário internacional realizado em 
2001 que abordou as dinâmicas de urbanização e metropolização contemporâneas e as interpretações teóricas 
recentes sobre a problemática territorial – e o livro Teorias e Práticas Urbanas (2015), resultado de um seminário 
realizado em 2014 e voltado a iluminar a realidade urbana contemporânea e a repensar teorias e práticas de 
planejamento urbano. 
198Além da já citada influência dos debates sobre a política regional europeia e sua ênfase no policentrismo como 
paradigma de organização do espaço urbano-regional contemporâneo (MPOG, 2008). 
199Em entrevista recente à presente autora, Clélio Campolina Diniz discorreu acerca da atualidade de Celso Furtado 
que, em artigo de 1967, superava a visão de região isolada e passava a trabalhar com a ideia de estruturas espaciais, 
considerando a complexidade das relações entre agentes, o papel central dos nódulos urbanos em suas hierarquias 
e articulações, e o papel da tecnologia e do espraiamento dos processos de inovação ao longo do território nacional. 
200Na mesma entrevista, Clélio Campolina Diniz cita diversas conversas travadas com Ermínia Maricato – então 
ministra adjunta do Ministério das Cidades - e Ciro Gomes - então ministro da integração nacional -, sobre a 
importância de superar a separação entre regional e urbano que, tradicionalmente, aparta as leituras de economistas 
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5.2.2. Processos multiescalares e governança 

O segundo eixo temático aqui proposto agrega leituras que, contrariando a hegemonia de 

análises localistas e a ênfase na perda de importância das escalas intermediárias entre local e 

global proeminentes desde os anos 90, enfatizam a centralidade das hierarquias escalares na 

estruturação dos processos sociais e das dinâmicas espaciais observadas (BRANDÃO, 2008; 

PETISCO, 2011). Em sintonia com as abordagens internacionais que, desde os anos 80, 

chamavam a atenção para as articulações entre as variadas escalas como chave para o 

entendimento da dimensão espacial da crise fordista – à medida em que reescalonamentos 

constantes do grande capital globalizado acabavam por pressionar por constantes 

reescalonamentos, também, da ação do Estado, alterando o modelo de regulação estatal vigente 

até então (SMITH, 1992; SWYNGEDOUW, 1997, BRENNER, 2010) -, as reflexões voltadas 

a essa temática no Brasil enfatizam a natureza transescalar dos processos socioespaciais e a 

centralidade de análises que considerem os agentes e as estratégias das coalizões de poder que, 

articulando interesses locais, regionais, nacionais e internacionais, definem as formas de 

apropriação dos territórios e seus recursos, suas formas de inserção nas dinâmicas econômicas 

mais amplas, e os diferentes sentidos assumidos por suas trajetórias de desenvolvimento 

(VAINER, 2001, 2007; BRANDÃO, 2004, 2007, 2008). Entendidas enquanto estruturas 

espaciais de interação que derivam de lutas sociais e da ação política, as escalas se configuram, 

portanto, enquanto espaços estratégicos para negociação e regulação de compromissos 

(VAINER, 2001, 2007). Uma vez que os interesses dominantes se valem de estratégias 

transescalares, formas de transformação exigiriam, também, estratégias de resistência nas 

variadas escalas espaciais e capazes de fazer frente ao imperialismo dos lugares eleitos, 

apoiando interesses e instrumentos alternativos de ação coletiva como forma de desmantelar as 

estruturas de dominação que reproduzem o atraso econômico e político nos países periféricos 

(BRANDÃO, 2007, 2009). 

Para além das visões fatalistas acerca da tendência à homogeneização espacial e da 

uniformidade dos fenômenos espaciais sob a globalização201 (BRANDÃO, 2007, 2009), essas 

análises propõem um olhar para os mecanismos de geração e apropriação de riqueza impostos 

pelas variadas escalas espaciais e, em especial, pela escala nacional, que a despeito de seu 

                                                            
e urbanistas e que, de acordo com ele, se expressava claramente na distância e separação entre os dois ministérios 
na primeira década dos anos 2000. 
201 Brandão aponta a coexistência de dinâmicas de integração – entre os diferentes espaços e estruturas produtivas 
-, polarização – que, decorrente da natureza desigual e combinada dos processos de desenvolvimento, resultaria 
na constante recriação de sistemas centro-periferia -, e hegemonia – influencias baseadas no poder desigual de 
decisões (BRANDÃO, 2007, 2009). 
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esvaziamento explicativo a partir da crise do fordismo e dos constantes ataques provenientes 

de reflexões sobre a globalização (VAINER, 2001, 2007), mantêm sua centralidade na 

conformação dos espaços urbanos e regionais e é a única escala capaz de viabilizar alternativas 

de desenvolvimento sob o capitalismo globalizado (BRANDÃO, 2007; 2009; VAINER, 2007; 

KLINK, 2013). Um melhor entendimento das conexões entre os macroprocessos econômicos e 

as diferentes escalas espaciais contribuiria com uma leitura atual acerca da heterogeneidade das 

dinâmicas territoriais, evitando, por um lado, visões sobre a simples submissão do espaço local 

às decisões que emanam dos centros de poder e, por outro, visões apoiadas em uma suposta 

autonomia do local, recolocando nas análises teóricas o lugar explicativo dos sujeitos concretos 

e de suas decisões e estratégias em disputas por poder, da hierarquia das escalas de geração e 

apropriação de riquezas sob o capitalismo contemporâneo, e da macroeconomia nas reflexões 

sobre a dimensão territorial do desenvolvimento (BRANDÃO, 2004, 2007). 

Em convergência com os debates escalares – e sua ênfase na reorganização de interesses e no 

reescalonamento das ações do Estado após a crise do modelo fordista - e com vertentes da 

ciência política – sobretudo as abordagens que se voltam ao entendimento dos atores, interesses 

e processos envolvidos na elaboração e implementação de políticas públicas202 - ganham força, 

na primeira década dos anos 2000, leituras que se voltam às relações entre a configuração dos 

arranjos institucionais de implementação de políticas e seus resultados diante das diferentes 

capacidades estatais presentes nas escalas subnacionais de governo. Esses debates foram 

impulsionados a partir do desenho de políticas nacionais que, apoiadas em novos arranjos de 

implementação e formas de articulação entre federação, estados e municípios, mobilizavam 

variadas escalas de ação estatal nem sempre dotadas dos mesmos recursos e instrumentos de 

execução (PIRES et al., 2014; LOTTA et al., 2016). São importantes as contribuições recentes 

de análises que, voltadas à configuração dos arranjos de implementação propostos por políticas 

e programas como o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Plano Brasil Maior, o 

Programa de Aceleração do Crescimento e o Programa Territórios da Cidadania, buscam 

superar a dicotomia entre autonomia burocrática e inclusão/participação política203 enfatizando 

                                                            
202Como mostrado no capítulo 4, as vertentes que defendem a autonomia relativa do Estado contrariam tanto as 
leituras que o entendem enquanto mero reflexo dos interesses das classes dominantes, quanto visões que 
pressupõem sua autonomia em relação às pressões sociais, apontando para a importância do entendimento das 
características dos agentes, seus diferentes interesses e suas estratégias nas disputas pelo poder do Estado. 
203Características dos debates que buscam entender se a maior participação política leva à ineficiência ou a uma 
maior qualidade das ações estatais. Por um lado, visões como a de Johnson derivam o sucesso das políticas 
industriais dos anos 50 da influência de uma burocracia econômica mais ou menos intocada pelas pressões sociais. 
Por outro, visões como a de Peter Evans enfatizam a pluralidade nos processos decisórios como elemento central 
para o aumento da qualidade e da legitimidade das decisões tomadas (PIRES et al., 2014). 
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que uma maior capacidade de ação do Estado deriva de arranjos híbridos de governança que, 

capazes de combinar capacidades técnicas e políticas – medidas em termos de interação com 

representantes políticos, participação social e formas de controle -, garantem maior eficiência e 

legitimidade à ação estatal, possibilitando a construção de consensos entre os diversos 

interesses envolvidos para além da burocracia pública especializada (PIRES et al., 2014). 

Por sua vez, os debates que buscam recolocar na agenda o pacto federativo brasileiro partem 

das tensões e sinergias derivadas da complexificação do ambiente institucional do país a partir 

da Constituição de 88, de suas repercussões aos processos de formulação, coordenação e 

implementação de políticas, e da persistência dos impasses relacionados à pactuação federativa 

do país ao longo do tempo. Desde os debates clássicos sobre a formação do Estado brasileiro - 

e o papel das compensações às elites regionais como estratégia de manutenção da unidade 

territorial e centralização do poder -, a estrutura do pacto federativo é vista como importante 

fator explicativo da gênese e das formas de evolução das economias regionais ao longo do 

tempo, influenciando fortemente a configuração da questão regional brasileira entendida como 

expressão de pactos territoriais de poder. Constatando que a Constituição de 88 não solucionou 

as tensões históricas envolvidas nas relações entre os entes subnacionais, a literatura que se 

volta a essa temática aponta a centralidade de uma reavaliação do pacto federativo e seus efeitos 

em termos de integração territorial, econômica e política, apontando a necessidade de seu 

fortalecimento sobre novas bases, valorizando potencialidades e uma maior integração do 

sistema de governança do país, e promovendo melhor distribuição de recursos e transferências 

constitucionais entre os entes federativos. Isso exigiria uma reforma do sistema tributário e uma 

redivisão federativa de recursos e atribuições. Porém, diante do reduzido poder da esfera 

estadual e da baixa capacidade e autonomia fiscal dos governos subnacionais, sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste, essas leituras admitem que um maior equilíbrio entre concorrência 

entre coesão se mantém, ainda hoje, como desafio diante de um sistema federativo que se 

propõe simétrico em uma nação historicamente assimétrica, o que dificulta uma maior 

cooperação entre os diversos entes federados204 (BRANDÃO, 2009). 

 

 

                                                            
204Nesse sentido destacam-se produções recentes do IPEA, sob organização de autores como Aristides Monteiro 
Neto, que olham para o federalismo como objeto analítico fundamental para o entendimento das mediações entre 
o desenvolvimento nacional e regional e como questão central quando se pensa na reestruturação do sistema de 
financiamento do desenvolvimento regional.  
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5.2.3. Financeirização urbana, contra-planejamento e insurgências  

Internacionalmente, os debates sobre a tendência à financeirização do capitalismo ganham força 

a partir da chamada crise subprime, que teve início nos Estados Unidos entre os anos de 2007 

e 2008 marcando o esgotamento do padrão de regulação internacional estabelecido pós-Breton 

Woods e a reemergência das finanças globais agora sob hegemonia do capital financeiro 

(KLINK et al., 2017; RIBEIRO et al., 2017). No novo padrão de acumulação, a indústria 

financeira global se movimenta, constantemente, em busca de novas mercadorias capazes de se 

transformar em ativos financeiros e ser fonte de lucros, articulando de maneira crescente 

mercados de crédito e de capitais (LEYSHON et al., 2007; KLINK et al, 2017). Nesse processo, 

a lógica mercantil penetra no tecido social e nas diversas esferas da economia, do Estado e da 

vida cotidiana – através de planos de seguros de vida e saúde, previdência privada, ou 

financiamento para acesso a bens de consumo, por exemplo – transformando as formas de 

reprodução social e de relação entre os agentes (RIBEIRO et al., 2017). Combinada aos estudos 

urbanos, a análise da financeirização se volta à denúncia do poder das finanças globais sobre 

os tecidos urbanos e o ambiente construído das metrópoles e seus efeitos sociais e de 

transformação desses espaços. A partir de novas modalidades de circulação de capital, de 

formas de gestão submetidas ao mercado financeiro, e da crescente privatização de serviços 

urbanos, as cidades passam, cada vez mais, a compor portfólios de negócios de grandes grupos 

econômicos nacionais e internacionais (RIBEIRO et al., 2017). 

Ainda que em aparente esgotamento em seus círculos acadêmicos originais205, a emergente 

literatura brasileira sobre o assunto aponta a utilidade desse conceito no contexto dos países 

emergentes, em que esses processos têm como base o endividamento público interno, e não o 

endividamento privado, como nos desenvolvidos, diante da ainda baixa penetração das finanças 

imobiliárias e de mercados de capitais menos consolidados nesses países (MARQUES, 2016; 

KLINK et al., 2017). Isso abre um leque de possibilidades investigativas acerca do papel 

estratégico assumido pelos fundos públicos e pela regulação no caso brasileiro, em que a 

financeirização é menos calcada na securitização e mais articulada a esses fundos e, 

consequentemente, à reestruturação da escalaridade do estado206 (KLINK et al., 2017).  Além 

disso, essa abordagem apresenta ainda grande potencial explicativo acerca da realidade urbana 

brasileira (KLINK et al., 2017). Desde os anos 70, os estudos urbanos tangenciam, de alguma 

                                                            
205Sobretudo a comunidade acadêmica anglo-saxônica. 
206Essa visão apresenta forte aderência com a abordagem de Chico de Oliveira (1988) sobre a centralidade do 
fundo público e seu conceito de antivalor. 
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maneira, os processos de financeirização, mas isso nunca teria sido feito de uma forma 

aprofundada e sistemática (KLINK et al., 2017). Em geral, as abordagens mais recentes sobre 

o tema enfatizam o estreitamento dos vínculos entre mercados imobiliários e de capitais207 e as 

consequências socioespaciais adversas dos processos de financeirização via grandes projetos 

urbanos208 - como processos de gentrificação, expulsão de assentamentos precários e privilégio 

a determinados setores e classes sociais, além da concentração de investimentos nas áreas mais 

valorizadas das cidades209. Ainda que importantes, essas análises não avançam no entendimento 

da natureza da financeirização e de seus processos constituintes210, sobretudo suas 

particularidades no contexto urbano periférico (KLINK et al., 2017).   

Nesse sentido, para além da constatação dos rebatimentos à transformação dos espaços urbanos, 

o campo do planejamento urbano brasileiro carece, ainda, de um melhor entendimento dos 

processos de financeirização e de suas relações com a transformação da governança e do 

planejamento urbano (KLINK et al., 2014; KLINK et al., 2017). Uma agenda de pesquisas 

nesse sentido poderia avançar no entendimento das condições que permitem a financeirização 

das cidades e da terra, das diversas trajetórias de neoliberalização dos espaços, e da 

financeirização para além dos estudos imobiliários e habitacionais, contemplando outras 

dimensões como as transformações no financiamento de redes de infraestrutura urbana, como 

saneamento ambiental, por exemplo (KLINK et al., 2017). Além disso, poderia avançar em 

direção a uma abordagem relacional que, considerando estratégias, fluxos e relações entre 

agentes nas variadas escalas, iluminasse a influência das disputas multiescalares dos agentes 

públicos e privados sobre a atuação territorial do Estado e suas estratégias de financiamento e 

regulação. Entende-se, portanto, que é grande a capacidade transformadora de um melhor 

entendimento das relações entre Estado, planejamento urbano e capital financeiro no caso do 

Brasil, que aprofundando reflexões sobre as relações entre o financiamento público do 

desenvolvimento urbano e a financeirização, poderia fornecer leituras alternativas acerca dos 

                                                            
207Sobre a abertura de capitais das construtoras nacionais, o imbricamento entre esses diferentes mercados e seus 
rebatimentos na configuração das áreas urbanas, ver Sanfecili (2013). 
208Como no caso do instrumento das operações urbanas consorciadas que, criado em 2001 no âmbito do Estatuto 
da Cidade, se baseia no estabelecimento de parcerias público-privadas e na geração e valorização de instrumentos 
próprios do mercado de capitais – os Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) - como padrão 
de planejamento urbano, garantindo tanto a valorização imobiliária quanto dos ativos financeiros criados 
(RIBEIRO et al., 2017). Um dos exemplos recentes é a construção do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. 
209Com base no conceito de complexo imobiliário-financeiro cunhado por Manuel Aalbers, grande volume de 
estudos enfatiza, recentemente, os processos de produção imobiliária capitalista e a crescente mercantilização das 
cidades. É o caso, por exemplo, das análises de autores como Rolnik (2015) e Fix (2011), voltadas à financeirização 
e transformações no circuito imobiliário e seus rebatimentos à apropriação do espaço urbano.  
210No mesmo sentido da crítica elaborada por Christophers (2015). 
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impasses que, ainda hoje, dificultam processos de reforma urbana e formas mais progressistas 

de planejamento das grandes cidades211 (KLINK et al., 2017). 

A conexão entre financeirização, mercantilização e difusão do urbanismo neoliberal exacerba 

portanto, nos termos de Lefebvre, a contradição entre a cidade como valor de troca e a cidade 

como valor de uso, gerando extremas desigualdades socioespaciais (RIBEIRO et al, 2017). O 

processo de submissão do planejamento urbano aos interesses do capital financeiro e o 

consequente sobrepeso dos processos de avanço do neoliberalismo nos espaços urbanos vem 

suscitando, de maneira crescente, abordagens que defendem a contestação das formas de 

planejamento voltadas para o lucro e não para pessoas (BRENNER, 2011). Essas leituras 

agregam reflexões sobre a atual problemática urbana nos países do sul global212 que defendem 

a necessidade de construção de formas de planejamento subversivo, baseadas em práticas 

urbanas alternativas e capazes de fortalecer contra-narrativas ao discurso hoje hegemônico 

(KLINK et al., 2017). No caso do Brasil, esse debate agrega um conjunto de reflexões sobre os 

conflitos envolvidos na apropriação dos territórios e abordagens anti-sistêmicas do 

planejamento que apontam o comprometimento de seu caráter democrático e os limites da 

participação institucional e da racionalidade comunicativa como estratégia de contenção da 

neoliberalização dos espaços urbanos (RANDOLPH, 2007). Ainda que a participação popular 

tenha sido institucionalizada pela Constituição de 88 e reforçada posteriormente com 

instrumentos como o plano diretor participativo, o enfoque estratégico hegemônico vincula o 

planejamento, de maneira recorrente, aos interesses dos grandes capitais privados sobre os 

espaços urbano-regionais, dificultando uma maior pluralidade democrática nos processos e 

planos implementados (RANDOLPH, 2007; VAINER, 2007). Somam-se a isso os importantes 

limites impostos à participação popular em contextos de grandes desigualdades como o do 

Brasil, em que os grupos e classes sociais têm interesses e poderes muito diferentes e são 

                                                            
211Cada vez mais a literatura sobre a financeirização aponta a importância de olhares que, para além de visões 
sobre suas consequências em termos territoriais, se voltem a compreender melhor seus mecanismos e processos 
constituintes. Isso vem representando, nos últimos anos, o início de uma importante diversificação dessa literatura, 
tanto em relação aos territórios observados, quanto em relação aos seus conteúdos analíticos. Por um lado, há 
leituras que avançam em buscar entender quem são os agentes envolvidos nas múltiplas escalas territoriais desses 
processos, iluminando o papel não apenas dos agentes financeiros, mas de outros agentes públicos e privados, 
inclusive os próprios planejadores, como nas vertentes do contra-planejamento apresentadas a seguir. Por outro, 
vêm ganhando força nos últimos anos, sobretudo no campo da geografia crítica, discussões acerca dos processos 
de financeirização da terra e dos recursos naturais em marcha nos territórios não metropolitanos, que se voltam a 
processos como os chamados land grabbing, green grabbing e water grabbing, e diversificam os debates para 
além da financeirização dos espaços urbanos. Para uma breve síntese desses debates recentes, ver Borras et al. 
(2012) e Sauer et al. (2016).  
212Para o debate sobre insurgências e sul global, ver Miraftab (2009) e Roy (2009). 
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desigualmente dotados de recursos, instrumentos de atuação e canais de acesso ao poder 

(RANDOLPH, 2007). 

As bases teóricas dessa crítica convergem com os questionamentos acerca do real alcance das 

apostas relacionadas à chamada virada comunicativa do planejamento, inspirada, sobretudo, 

pelas reflexões de Jurgen Habermas213 (FAINSTEIN, 2000). Em relação às abordagens 

tradicionais sobre os processos de participação214, a literatura do planejamento comunicativo 

avança no reconhecimento de que as desigualdades são intrínsecas aos processos participativos 

e de que existem importantes assimetrias entre os diferentes interesses em jogo, apontando a 

necessidade de soluções consensuais para os conflitos a partir do diálogo e da mediação entre 

duas racionalidades distintas – uma estratégica e instrumental, referente à esfera dominante da 

vida social e aos sistemas econômicos e burocráticos, e uma comunicativa, referente ao que 

Habermas chamou de mundo da vida, em que a reprodução social não se submete 

exclusivamente à lógica instrumental, mas a tradições e formas de socialização e formação da 

personalidade (RANDOLPH, 2007). O grande mérito da proposta comunicativa seria, portanto, 

o de buscar formas de participação e mediação para que o poder comunicativo acumulado por 

grupos sociais no seu cotidiano possa influenciar as tomadas de decisão nas esferas mais amplas 

de poder (RANDOLPH, 2007). Porém, inúmeras críticas se dirigem a esse modelo de 

planejamento, enfatizando sobretudo as dificuldades da participação, que envolve custos e 

tempo (RANDOLPH, 2007), a ênfase nos processos sem a mesma preocupação com resultados 

materiais e políticos dos mesmos processos (HEALEY, 2003), e importantes conflitos entre 

objetivos e resultados, ainda que haja compromisso com valores de equidade e diversidade215 

(FAINSTEIN, 2000).  

Diante do grande volume de estudos e críticas às bases teóricas e às iniciativas de planejamento 

participativo implementadas no Brasil desde a virada para os anos 2000, existe atualmente um 

consenso na literatura de que as tentativas de democratizar o processo de planejamento e 

ampliar a pluralidade de forças sociais nos processos de tomada de decisão sobre as políticas 

                                                            
213Sociólogo alemão vinculado à teoria crítica da Escola de Frankfurt, autor de A Teoria da Ação Comunicativa, 
publicado pela primeira vez em 1981.  
214Sobretudo as vertentes do planejamento transacional (Friedmann, 2011) e colaborativo (Forester, 1993; Healey, 
2003, 2012) que emergem nas duas últimas décadas do século XX. O planejamento transacional tem por base a 
racionalidade comunicativa, mas parte da comunicação entre iguais, sendo a tarefa do planejador limitada a guiar 
o processo de planejamento através da mediação e da busca de consensos. O planejamento colaborativo pressupõe 
maior envolvimento do planejador com as reivindicações dos grupos sociais, não apenas como guia e interlocutor 
(RANDOLPH, 2007). 
215A partir da crítica dos modelos comunicativos, Fainstein (2011) elabora a proposta de cidade justa, com base 
nos parâmetros de igualdade, democracia e diversidade, defendendo políticas que favoreçam conquistas graduais 
de justiça social nas cidades (RANDOLPH, 2007). 
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pouco contribuíram com a superação de sua lógica instrumental e com a redefinição das 

relações entre Estado e sociedade, tendo ainda auxiliado, como resultado não antecipado, na 

legitimação de práticas e interesses dos setores hegemônicos e, portanto, na manutenção do 

status quo (RANDOLPH, 2007). Diante da influência reduzida da participação e seus limites 

diante da racionalidade do Estado capitalista, e da crescente denúncia dos impactos da 

globalização neoliberal e da hegemonia dos interesses financeiros na apropriação dos espaços 

e recursos naturais do país, ganham cada vez mais destaque leituras que enfatizam a necessidade 

de radicalização da proposta colaborativa por meio da incorporação de novas lógicas e 

racionalidades, perspectivas e formas aos processos de planejamento (RANDOLPH, 2007). 

Partindo de uma perspectiva de resistência contra o discurso hegemônico, essas reflexões 

apontam as possibilidades derivadas de uma articulação entre teoria e práxis na construção de 

um contra-discurso que funcione como matriz para redefinição radical e subversiva do 

planejamento (RANDOLPH, 2007; LAW-YONE, 2007). 

Teoricamente, essa visão hoje emergente acerca do planejamento subversivo agrega as 

contribuições de Habermas e Lefebvre a leituras contemporâneas que buscam valorizar a 

experiência social, como a de autores como Boaventura Souza Santos (RANDOLPH, 2007). 

Da crítica elaborada por Habermas à razão instrumental, nasce o modelo comunicativo. As 

reflexões de Lefebvre relativizam a razão comunicativa a partir do reconhecimento de dois 

momentos contraditórios na produção social do espaço – representações do espaço e espaços 

de representação – que colocam em risco qualquer possibilidade de elaboração de consensos. 

O enfoque do planejamento na comunicação como forma de mediação entre os dois sistemas – 

econômicos e sociais e o mundo da vida - é insuficiente, sobretudo diante da crescente 

colonização do cotidiano por representações do espaço que expropriam a população de seus 

espaços de representação, ameaçando suas práticas espaciais (RANDOLPH, 2007). Faz-se 

necessário, portanto, o reconhecimento crescente da riqueza proveniente da experiência social 

em suas variadas formas (Santos), da importância do exercício do poder comunicativo contra a 

submissão a lógicas abstratas da sociedade de consumo (Habermas), e da busca pelo valor de 

uso dos espaços vivenciados e sua defesa contra os efeitos da abstração que o capitalismo 

financeiro tenta impor à medida em que avança na produção do espaço social (Lefebvre) 

(RANDOLPH, 2007). Na construção desse caminho, essa literatura aposta no 

comprometimento político do planejador com a elaboração e implementação de alternativas 

voltadas à construção de uma sociedade mais justa e equânime, e com práticas e modalidades 

de planejamento norteadas por lutas relativas ao direito à cidade e à construção de uma 
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sociedade urbana, no sentido de Lefebvre. Conta, ainda, com a ampliação dos movimentos 

sociais contrários à globalização que, articulados em torno de questões ambientais urbanas e 

situações de injustiça socioambiental, se insurgem contra a ordem vigente e podem ser 

potenciais portadores de práticas que reconquistem a cidade para os cidadãos, contrariando a 

privatização dos espaços públicos pela lógica de acumulação capitalista, e se aproximando de 

formas de planejamento libertário e voltado à emancipação social216 (RANDOLPH, 2007; 

COSTA, 2015; LIMONAD, 2015). 

5.2.4. Breve síntese dos avanços e principais lacunas teóricas 

A questão regional é, historicamente, temática presente nos debates públicos e acadêmicos 

brasileiros. Teve atenção de todas as constituições republicanas elaboradas no país, das 

reflexões tradicionais sobre a formação e evolução da economia nacional – e seus enfoques 

acerca das articulações entre setores econômicos orgânicos e inorgânicos, centro e periferia, 

atraso e moderno, cidade e campo, ou agricultura e indústria - e volta à agenda de discussão dos 

anos 2000, metamorfoseada, em um contexto de retomada do papel do Estado e das políticas 

nacionais de desenvolvimento após a onda neoliberal dos anos 90 e a ênfase no mercado como 

forma eficiente de alocação de recursos. As leituras clássicas sobre a questão apontavam as 

heranças históricas do subdesenvolvimento do Nordeste e seu agravamento diante do 

protagonismo do Centro-Sul como centro nacional de acumulação que se consolidava ao longo 

do processo de industrialização brasileira. Essas reflexões apresentavam, como dito, aparatos 

explicativos sobre os processos de diferenciação das economias regionais que se apoiavam no 

entendimento das articulações e interdependências entre história, economia, politica, sociedade 

e recursos naturais nas dinâmicas econômicas regionais, iluminando os conflitos e lutas de 

classe na base da formação de coalizões de poder responsáveis pela manutenção das 

desigualdades regionais como mecanismo de acumulação e expansão capitalista. Uma vez 

completada a unificação da economia nacional e a modernização conservadora do país, os 

pressupostos das análises clássicas se alteravam a partir do desgaste do modelo fordista, da 

crescente abertura econômica e de dinâmicas de reestruturação produtiva que traziam uma nova 

problemática acerca do processo de acumulação de capital, que agora poderia se localizar e 

produzir em qualquer região, a depender de suas maiores possibilidades de ganho. Se antes os 

debates sobre o planejamento regional se voltavam a formas de combate às desigualdades inter-

                                                            
216 Essa abordagem perpassa as leituras de autores como Randolph (2007), Acselrad (2004), e outros vinculados 
às linhas de investigação desenvolvidas pelo ETTERN/IPPUR, importante centro de pesquisas voltado, entre 
outros enfoques, aos agentes, suas estratégias e os conflitos envolvidos na apropriação do território e do meio-
ambiente. 
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regionais, à carência de infraestrutura nas regiões periféricas e à necessidade de uma maior 

racionalização do uso dos recursos do país, agora a problemática do desenvolvimento passava 

a remeter, principalmente, ao campo da competitividade em uma economia globalizada 

(PIQUET et al., 2008).  

Ao longo desse processo ocorreu uma mudança de enfoque no campo do planejamento e dos 

estudos regionais. A questão regional como objeto de estudo e intervenção passou a dar lugar 

a questões urbanas e a reflexões voltadas às grandes metrópoles do país, cuja tomada de 

decisões era sistematicamente transferida ao mercado por meio de formas de planejamento 

voltadas à competitividade e à gestão empresarial que aprofundavam problemas sociais e as 

desigualdades territoriais do país217 (PIQUET et al., 2008). Além disso, com a complexificação 

dos ambientes institucionais a partir da redemocratização e da entrada de novos agentes e forças 

sociais nos processos de formulação e implementação de políticas públicas, o planejamento não 

poderia mais ser visto como ação derivada, exclusivamente, de uma racionalidade do Estado, 

assumindo a existência de diversas racionalidades e a necessidade de busca de consensos 

políticos para além de soluções baseadas em visões técnicas e estritamente econômicas das 

dinâmicas espaciais. Contra a hegemonia da abordagem localista e da racionalidade do mercado 

nos instrumentos de planejamento territorial, propunha-se, na virada para os anos 2000, a 

retomada de olhares sistêmicos e estruturais sobre a economia nacional como caminho para 

atenuar os riscos de fragmentação do país derivados da visão neoliberal que estimulava 

iniciativas voltadas a uma maior inserção dos espaços dinâmicos e competitivos do Brasil na 

economia internacional, negligenciando amplas áreas do território nacional e comprometendo 

a integração do país. Essa ideia ganhava ainda maior força com a retomada dos debates sobre 

o desenvolvimento de longo-prazo e os destinos do país sob o social-desenvolvimentismo, com 

a crescente influência das políticas regionais europeias e sua ênfase na importância de ações 

para áreas menos dinâmicas das economias nacionais, e com a consolidação da agenda 

ambiental como pauta central na busca por novas formas de articulação entre meio-ambiente e 

atividades econômicas nos modelos de desenvolvimento nacional. 

                                                            
217Vale ressaltar que com origens no chamado velho urbanismo, voltado aos problemas que emergiam nas cidades 
com o aprofundamento dos processos de industrialização e urbanização, e fortemente inspirado por profissionais 
da arquitetura e da engenharia, o campo do planejamento urbano carrega, ao longo do tempo, heranças 
epistemológicas e cognitivas que se apoiam em saberes técnicos e se distanciam de análises mais robustas no 
campo das ciências sociais. Para um debate sobre os caminhos desse campo profissional ao longo do tempo, ver 
Campbell (2016).  
. 
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A partir da revalorização do pensamento crítico (BRANDÃO, 2009) para a análise das relações 

entre espaço e desenvolvimento, dos novos determinantes da questão territorial no Brasil e da 

oportunidade aberta pela retomada do papel do Estado nacional ao longo dos anos 2000, foram 

desenhadas iniciativas de políticas que buscavam um tratamento positivo da diversidade 

territorial existente no país, a partir de novos recortes espaciais, de incentivos à inserção 

produtiva de populações nas áreas menos dinâmicas e de menor renda do país, e de arranjos 

institucionais voltados a promover maior articulação vertical e horizontal entre instâncias de 

governo e da sociedade civil, na linha do que a literatura recente convencionou chamar de 

terceira geração de políticas regionais218. A PNDR, o EDTP e o PTC, como dito, incorporavam, 

ao menos no discurso, os debates teóricos e os novos paradigmas do desenvolvimento 

territorial, centrados na importância das variadas escalas espaciais entre o local e o global para 

o entendimento dos processos socioeconômicos, na articulação e coordenação de políticas e 

níveis da federação, e na importância do estímulo à participação de uma maior pluralidade de 

agentes e interesses para a construção de estratégias capazes de alterar o balanço de forças e 

auxiliar no estabelecimento de processos menos excludentes e mais sustentáveis de 

desenvolvimento. Porém, defende-se aqui que as reflexões proeminentes no campo dos estudos 

territoriais nas últimas décadas não fornecem, em seu conjunto, uma leitura robusta sobre a 

ampla gama de processos territoriais atualmente em marcha nas áreas não metropolitanas do 

país, sobre as formas territorialmente diversas de refração das grandes tendências do 

capitalismo contemporâneo, e sobre a ação coletiva em prol do desenvolvimento. Ainda que 

tragam inegáveis contribuições ao entendimento dos processos de expansão do capitalismo 

desde o século XX e sua face espacial, apontando a centralidade da dimensão espacial para o 

entendimento da reprodução capitalista e dos conflitos envolvidos na produção do espaço, a 

crescente proeminência de análises e aparatos explicativos voltados à problemática urbana, a 

ênfase da literatura nas macrotendências do capitalismo contemporâneo e seus efeitos 

territoriais, e em formas e estratégias de mobilização de atores para um contra-planejamento 

acabam por deixar de lado importantes questões quando se busca estratégias de mudança em 

direção à valorização da diversidade e a novas formas de uso social dos recursos e bases 

materiais nos processos do desenvolvimento país.  

Os estudos urbanos brasileiros tiveram sua origem nos anos 70, após o rápido processo de 

crescimento das cidades que acompanhou o aprofundamento da industrialização do país desde 

                                                            
218 Como as da União Europeia e sua ênfase no casamento entre estratégias top down e bottom up para a coesão 
territorial. 
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o pós-guerra. A matriz teórica das leituras críticas sobre a problemática urbana, derivada de um 

aprofundado diálogo entre vertentes da teoria social - em autores marxistas da sociologia e da 

geografia como Lefebvre, Harvey e Castells –, partia dos processos de expansão do capitalismo 

e suas relações com as formas de apropriação do espaço urbano e com o ambiente construído 

para iluminar a funcionalidade da cidade para a reprodução do capital e da força de trabalho e 

o caráter excludente dos processos de produção das cidades brasileiras, apoiado pelo Estado. 

Desde então, uma grande variedade de estudos seguiu essa linha de reflexões original e resultou 

na construção de um rico arcabouço analítico para o entendimento das dinâmicas urbanas, de 

suas relações com os processos de reprodução e expansão do capitalismo, e de fenômenos como 

os de gentrificação relacionados, sobretudo, à dinâmica dos mercados habitacionais e aos 

resultados das operações urbanas em termos de segregação socioespacial e reprodução de 

desigualdades. Mais recentemente, os estudos sobre a financeirização e a apropriação do espaço 

urbano têm iluminado, no mesmo sentido, novos processos e mecanismos de apropriação das 

cidades pelos interesses do capital globalizado e a inseparabilidade entre os processos de 

reprodução do capitalismo, em seu atual estágio financeiro, e os espaços urbanos. Ao longo do 

tempo, esse conjunto de reflexões fortaleceu de forma crescente não só a ideia de que é no 

urbano se concentram as estratégias mais fortes da dominação capitalista, mas também as 

possibilidades de sua contestação e de formas de planejamento contra-hegemônico capazes de 

fazer frente à racionalidade do mercado. 

Desde o fim da questão regional tradicional, a ênfase dos estudos regionais se volta, de forma 

crescente, à realidade urbana e aos processos de urbanização em marcha no país (PIQUET et 

al., 2008). Desde os anos 70, as condições urbano-industriais passavam a se estender ao campo 

e aos espaços regionais, a partir da aliança entre o Estado e capitais nacionais e internacionais 

-sobretudo da construção civil e de bens intermediários - que ao mesmo tempo em que 

concentravam investimentos em áreas metropolitanas, buscavam integrar mercados urbano-

industriais incipientes, estendendo condições de produção e infraestrutura de uso coletivo para 

viabilizar o consumo em amplos espaços do território nacional. A desconcentração produtiva 

que ganhou fôlego naquele momento do país aprofundava, portanto, a disseminação do tecido 

urbano para além das grandes cidades, aumentando o grau de integração da rede urbana e 

levando à criação de novos municípios e centralidades. Ao longo do tempo, a redefinição do 

sentido dos processos de urbanização expresso na interiorização da rede urbana brasileira, no 

crescimento de cidades médias e no estancamento da tendência à migração para as grandes 

cidades, fortaleceu leituras que, com base nas reflexões de Lefebvre acerca das dinâmicas de 
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implosão e explosão das grandes cidades, apontavam a extensão do tecido urbano sobre as 

periferias e a integração de todo o espaço socioeconômico do país sob a lógica do mundo 

urbano-industrial. Partindo da extensão das condições urbano-industriais de produção a espaços 

rurais e periféricos, e da penetração de formas de convívio típicos do urbano-industrial em todo 

o espaço social, as reflexões sobre o urbano estendido contribuíram com a visão, dominante 

nos estudos urbano-regionais, do urbano como modo de vida e como forma espacial do 

capitalismo contemporâneo (MONTE-MÓR, 2015). 

A importância dessas análises é inquestionável quando se pensa no papel central assumido pelas 

cidades e pelos tecidos urbanos na expansão do capitalismo brasileiro ao longo do século XX e 

em sua face financeira atual. Durante os processos de industrialização, a urbanização se 

acentuava como demanda de acumulação do capital e como resultado do espraiamento das 

relações urbano-industriais a maiores parcelas dos territórios nacionais. Entraves relacionados 

às formas incompletas de transição das sociedades agrárias e à baixa articulação entre as 

economias regionais explicavam, em grande medida, a persistência das desigualdades regionais 

em países periféricos como o Brasil daquele momento. Ao longo do tempo, com o papel 

renovado assumido pelas metrópoles e grandes cidades sob o modelo neoliberal, a ampla 

aceitação da ideia do urbano como forma espacial contemporânea por excelência inspirou 

previsões sobre o fim das tradicionais distinções entre ele e os espaços rurais219. Porém, a 

realidade brasileira recente mostra que a consolidação do mundo urbano-industrial não 

significou uma redução da importância das regiões rurais ou interioranas e dos modos de vida 

a elas ligados. De maneira diferente, a alteração das dinâmicas de urbanização, a mudança 

recente nos pesos relativos dos setores da economia e a reprimarização da pauta de exportações 

do país, e as possibilidades de aproveitamento de amenidades ambientais e formas alternativas 

de geração de energia revalorizam a ruralidade e recolocam as áreas rurais nos debates sobre 

modelos de desenvolvimento, a partir de atributos que passam a representar vantagens 

comparativas diferentes da tradicional mão-de-obra barata ou da especialização primária 

(VEIGA, 2005). Novas formas de articulação entre urbano e rural e entre cidades e regiões 

representam, assim, importantes oportunidades de valorização da diversidade e de construção 

de formas mais inclusivas e sustentáveis de uso dos recursos naturais, em convergência com a 

nova agenda do desenvolvimento que se apresenta a partir do século XXI (VEIGA, 2005). Mas 

                                                            
219 Veiga (2005) cita os debates originados na década de 70 entre leituras como a da revolução urbana de Lefebvre, 
que profetizavam o fim da ruralidade, e leituras como a do geógrafo francês Bernard Kayser, que apontavam para 
o renascimento rural. Entre esses dois extremos, a virada para o século XXI teria testemunhado o nascimento de 
uma outra ruralidade. 
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essas oportunidades só poderão ser melhor aproveitadas com a ampliação dos olhares teóricos 

para os processos em marcha nos territórios rurais e não metropolitanos do país, suas 

articulações com o mundo urbano, e com a superação de abordagens dicotômicas sem, contudo, 

cair na ilusão de que a histórica contradição urbano-rural estaria em vias de desaparecimento 

(VEIGA, 2005). Isso permitiria incorporar às análises territoriais e à proposição de políticas o 

potencial de áreas menos urbanizadas e o papel de territórios excluídos dos debates centrados 

nas cidades e nas formas de sociabilidade urbana como padrão contemporâneo de 

relacionamento social. 

No mesmo sentido, pode-se dizer que parte importante das análises que hoje compõem o campo 

dos estudos territoriais se voltam ao entendimento e à denúncia das repercussões espaciais das 

macrotendências do capitalismo contemporâneo, auxiliando de forma importante no 

entendimento das dinâmicas dominantes que alimentam o atual modelo de crescimento da 

economia global, mas prescindindo também de um lugar explicativo para as dinâmicas de áreas 

periféricas e suas diferentes formas de articulação com as tendências mais amplas. No caso das 

reflexões recentes de pensadores tradicionais da questão regional como Chico de Oliveira e 

Wilson Cano, a ausência de espaço para a diversidade e as interdições a um novo modelo de 

desenvolvimento para o país derivam do sobrepeso dos determinantes macroeconômicos 

neoliberais sobre a economia nacional e das amarras do Estado e da política sob a atual 

dominação do capitalismo financeiro. Nessa visão existe pouca ou nenhuma margem de 

manobra para dinâmicas alternativas às impostas pelo funcionamento do sistema, que funciona 

como camisa de força (CANO, 2017), e tem capacidade de moinho (OLIVEIRA, 2017). A 

ênfase nas dinâmicas que se espraiam a partir dos centros de poder também é característica 

partilhada por grande parte das leituras sobre a realidade urbana e a financeirização, que 

aprofundam o entendimento de mecanismos responsáveis pelas atuais dinâmicas 

metropolitanas no país sem que haja, ainda, um correspondente entendimento da contrapartida 

das diferentes configurações urbanas para além de simples absorção de tendências globais, 

como os próprios autores reconhecem220. Mesmo as abordagens sobre a natureza transescalar 

dos processos de expansão capitalista, que apontam a importância das escalas intermediárias 

entre local e global e a centralidade das articulações regionais, nacionais e internacionais para 

a configuração das diversas dinâmicas territoriais observadas não apresentam um quadro de 

                                                            
220Klink et al. (2017) contrariam a ideia de que o conceito não faria mais sentido, como acredita parte da literatura 
mais recente. Ainda que em desgaste nos países de origem, ele teria importante validade explicativa para a 
realidade das grandes cidades e para o entendimento dos vetores da urbanização nos países emergentes, desde que 
acompanhado, justamente, de análises sobre o papel dos diferentes tecidos urbanos nas formas de absorção dessa 
tendência.  
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análise capaz de entender como esses processos se dão concretamente, quais as instâncias 

empíricas que importam para o seu entendimento e como se dão as interdependências entre 

forças endógenas e exógenas que, mutuamente influenciadas, configuram a atual 

heterogeneidade territorial do país221.  

O terceiro ponto que merece destaque diz respeito ao voluntarismo das visões sobre as práticas 

de planejamento e a ação coletiva nas abordagens apresentadas. Desde as visões tradicionais 

mais economicistas, até as leituras mais recentes que incorporaram, ao longo do tempo, outras 

dimensões a partir de um maior diálogo com a geografia e a economia política, as análises 

apontam o planejamento como importante instrumento de satisfação de interesses dominantes 

sob um discurso que parece atender as necessidades dos grupos sociais subordinados 

(LIMONAD, 2015; MONTE-MÓR, 2015). Da crítica das abordagens comunicativas do 

planejamento, seu foco na interação para a tomada de decisões sem consideração aos limites 

estruturais impostos à comunicação e à participação, e seus resultados em termos de mera 

legitimação de decisões baseadas em interesses hegemônicos, leituras contemporâneas 

defendem insurgências e uma radicalização do planejamento como forma de politização do 

espaço social e como estratégia de fortalecimento de coalizões e sujeitos coletivos capazes de 

atuar contra a preservação de privilégios e das forças que contribuem para a manutenção do 

subdesenvolvimento, a partir de uma práxis alternativa nas cidades e regiões (RANDOLPH, 

2007; BRANDÃO, 2007, 2009; LIMONAD, 2015; MONTE-MOR, 2015; COSTA, 2015). 

Ainda que contribuam com o entendimento do planejamento enquanto atividade política, 

enfatizando os conflitos envolvidos na tomada de decisões acerca da formulação e 

implementação de políticas e a centralidade da ação coletiva para a promoção da mudança, 

essas reflexões não apontam os caminhos ao entendimento da formação de coalizões e de quais 

seriam os agentes e forças sociais portadoras de um projeto de emancipação. Na ausência de 

um aparato explicativo que entenda quem são os agentes e como se distribuem, de maneira 

desigual, os recursos e trunfos sociais que delimitam as possibilidades de ação social em cada 

                                                            
221Em convergência com a literatura escalar do planejamento territorial, as variadas leituras e approaches analíticos 
agregados sob a vertente chamada de ecologia política buscam, de maneira crescente, articular desigualdades e a 
temática ambiental. Em grande medida tributárias da literatura sobre justiça ambiental que nasce nos anos 70/80 - 
a partir de análises sobre a poluição ambiental e as desigualdades observadas nas cidades norte-americanas - essa 
literatura evoluiu nas últimas décadas e transbordou para além dos espaços urbanos, como mostram, por exemplo, 
análises como a de Purcell et al. (2005) sobre a Amazônia, voltadas ao debate sobre as estratégias multiescalares 
dos grandes grupos econômicos e agências internacionais e seus rebatimentos nas estratégias de movimentos 
ambientalistas. Porém, ao conformarem um campo de estudos muito vasto, essas leituras não configuram um 
robusto corpo teórico-conceitual no sentido que aqui se reivindica, caracterizando-se mais como um campo de 
preocupações investigativas, cuja unidade se encontra, sobretudo, no tema dos conflitos socioambientais e seu 
encaminhamento.  
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contexto territorial específico, os debates sobre o planejamento acabam voltados a estratégias 

de mobilização de agentes e reduzidos à sua esfera normativa e política, sem que se tenha 

realizado avanços significativos em direção à construção de novos olhares teóricos acerca da 

dimensão territorial do desenvolvimento contemporâneo. 

5.3. Os olhares recentes sobre a questão territorial no Brasil e a agenda contemporânea 

A trajetória percorrida pelo campo brasileiro de estudos regionais se relaciona, em grande 

medida, às mudanças pelas quais passaram as ciências sociais ao longo do século passado. De 

uma concepção universal e linear de desenvolvimento, em que o planejamento era parte de um 

pacote de instrumentos voltados a mantê-lo no caminho correto, e os conceitos e práticas eram 

emprestados de um lugar a outro, passava-se para o reconhecimento da diversidade de 

trajetórias pelas quais o desenvolvimento se dá em lugares particulares, questionando-se de 

maneira crescente a validade de concepções únicas de planejamento (HEALEY, 2012). No 

contexto de mudança das bases conceituais que guiavam as reflexões tradicionais, esse campo 

de estudos ganhou caráter cada vez mais interdisciplinar e se aproximou de vertentes da 

geografia, da sociologia e da ciência política, assumindo tanto em suas análises como em suas 

propostas de políticas a importância da articulação das múltiplas dimensões e escalas 

envolvidas nos processos de desenvolvimento e o reconhecimento de que eles derivam das 

ações e estratégias de múltiplos agentes, e não apenas do Estado e do desenho de políticas. Ao 

longo desse processo, a ênfase se deslocava do enfoque tradicional na questão das 

desigualdades regionais - que, como coloca Monte-Mór (2015), pressupunha possibilidades de 

igualdade e remetia à homogeneidade espacial pretensamente resultante do espraiamento de 

formas e processos socioespaciais próprios do mundo urbano-industrial -, para a ênfase na 

necessidade de construção de uma trajetória que, baseada na valorização da diversidade 

territorial brasileira, abra espaço para diferenças e formas alternativas de relacionamento entre 

sociedade, economia e meio-ambiente, em convergência com as demandas da agenda 

contemporânea de desenvolvimento (MONTE-MÓR, 2015). Não se trata mais, portanto, de 

promover a difusão da civilização industrial e da racionalidade econômica e do capital para o 

conjunto do território nacional, como em momentos anteriores da trajetória brasileira, mas de 

romper com as determinações homogeneizantes do capitalismo globalizado a partir de 



198 
 

concepções centradas na complexidade e no potencial derivado das diferentes bases 

socioculturais e econômicas existentes no país222 (MONTE-MÓR, 2015). 

O que aqui se procurou mostrar é que ainda que incorporada a importância de promover a 

diversidade e as diferenças diante da agenda do desenvolvimento contemporâneo, os estudos 

recentes no campo do planejamento territorial não fornecem, em seu conjunto, um quadro 

analítico capaz de entender em que consiste a atual diversidade territorial brasileira e quais os 

mecanismos e instâncias empíricas que hoje operam nos processos de diferenciação dos 

territórios, o que apresenta importantes rebatimentos na forma como se pensam as políticas e 

em seus resultados. As leituras clássicas voltadas à questão regional tinham, como dito, 

importante respaldo teórico no pensamento estruturalista da Cepal, e forneciam um quadro de 

análise dos processos de constituição dos diferenciais regionais baseados em arranjos de forças 

e interesses que, consolidando estruturas e instituições extrativas e excludentes ao longo do 

tempo, respondiam pelas dificuldades à mudança nos padrões de dominação historicamente 

estabelecidos e bloqueavam processos de modernização nas regiões periféricas do país. Para 

além do foco exclusivo em características geográficas e climáticas, ou na insuficiência de suas 

bases produtivas, o entendimento das diferentes trajetórias regionais passava por entender como 

se arranjavam os interesses dominantes, interna e externamente às regiões, e como as áreas 

periféricas ao sistema, longe de serem inorgânicas ou disfuncionais ao crescimento econômico, 

desempenhavam papel central nos processos de acumulação e nas dinâmicas de 

desenvolvimento do centro econômico do país. Garantia-se, portanto, um lugar explicativo para 

as fronteiras do sistema. 

Com a integração da economia nacional e a alteração da questão regional clássica, como dito, 

perdem o sentido as antigas concepções e bases conceituais sobre as quais se apoiavam as 

análises regionais brasileiras (PIQUET e al., 2008). Grande parte dos estudos regionais se volta, 

desde então, a leituras acerca das dinâmicas urbanas e metropolitanas em marcha no país e dos 

processos de urbanização e espraiamento de grandes tendências do capitalismo contemporâneo, 

juntamente com reflexões acerca das possibilidades e estratégias para fazer frente a elas. 

Aprofundaram-se amplos debates e um rico conhecimento sobre a produção das cidades e a 

economia política envolvida nos processos de expansão do capitalismo sobre os espaços 

urbanos e regionais, mas a essa riqueza das análises urbanas corresponde, atualmente, um 

                                                            
222 Para Monte-Mór (2015), ao invés de se buscar o des-envolvimento das populações de suas bases socioculturais 
e econômicas locais para permitir a entrada do racionalismo instrumental, a ênfase atual se desloca para a 
necessidade de valorização de construções socioespaciais geradas no bojo das realidades culturais enraizadas no 
mundo concreto, na natureza humana e não humana (MONTE-MÓR, 2015). 
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reduzido aparato teórico-conceitual sobre as dinâmicas em marcha fora das cidades e das áreas 

metropolitanas do país, bem como sobre as formas concretas de articulação entre esses 

territórios e as dinâmicas econômicas mais amplas. Ao longo do tempo, os pressupostos do 

planejamento se moveram em direção à maior valorização da diversidade e de formas de uso 

sustentável e socialmente justo dos recursos naturais e econômicos do conjunto do país, mas 

não se construiu um aparato explicativo robusto para entendimento das dinâmicas de áreas não 

metropolitanas e periféricas, justamente aquelas que abrigam a maior parte dos novos ativos e 

processos que se busca potencializar. O Brasil interiorano e intermediário é tão importante 

quanto as metrópoles nos debates sobre um novo modelo de desenvolvimento para o país, mas 

se encontram praticamente ausentes das reflexões contemporâneas. Ao mesmo tempo, o 

crescente enfoque nos macroprocessos e suas repercussões aos espaços urbano-regionais 

prescinde de olhares mais sistemáticos sobre as mediações existentes entre as macrotendências 

e os diferentes territórios, uma vez que essa relação não é direta, mecânica ou unidirecional. A 

tendência a olhar os processos por cima, a partir dos altos circuitos do capital nacional e 

internacional reserva pouco espaço para o entendimento das diferentes formas de integração 

dos territórios e das diferentes vias de acesso ao mundo urbano-industrial que resultam da forma 

como as configurações territoriais apoiam, refratam e se articulam com as dinâmicas que se 

expandem e se impõem a partir do centro.  

Em um contexto de crise das grandes narrativas do desenvolvimento e de busca por trajetórias 

capazes de potencializar diversidades e reduzir desigualdades em suas múltiplas dimensões, 

novas oportunidades se abrem à construção de formas inovadoras de relacionamento entre 

economia, sociedade e meio-ambiente, mas não se tem, ainda, um arsenal teórico robusto que 

possa embasar novas propostas e políticas nesse sentido. A construção de possibilidades de 

mudança e resistência passa, necessariamente, pelo entendimento de como se organizam as 

diferentes configurações territoriais, suas lógicas de refração de tendências exógenas e os 

resultados disso em termos da trajetória de desenvolvimento observada ao longo do tempo. Isso 

permitiria um melhor entendimento das articulações internas e externas que sustentam essas 

diferentes trajetórias e dos bloqueios a serem superados para que elas assumam outro formato 

e direção. Para além de um olhar a partir das grandes tendências econômicas e dos altos circuitos 

da economia nacional e mundial - quadro hoje comum a todos os territórios, e que não auxilia 

no entendimento das diferentes formas de inserção observadas sob a globalização - defende-se 

aqui a necessidade de um percurso analítico que, partindo dos territórios, aponte os mecanismos 

e aspectos que estruturam as diferenças espaciais, os vetores dos processos concretos de 
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diferenciação e suas diferentes lógicas, iluminando assim as possibilidades concretas à 

mudança diante das grandes tendências do capitalismo contemporâneo. Isso passa pela 

superação de visões dicotômicas acerca dos processos endógenos e exógenos aos territórios, e 

pela construção de olhares que contribuam com o entendimento das tendências concretas e das 

margens abertas para a agência, o que demanda uma combinação de abordagens teóricas que, 

em geral, não andam juntas. 

A questão da agência também demanda uma base conceitual que permita entender, 

concretamente, as interdependências existentes entre estrutura, ação social e comportamentos 

nos diferentes territórios. A literatura que se volta às variadas escalas de pactuação de interesses 

e as leituras recentes que apontam para práticas subversivas e insurgentes de contra-

planejamento avançam ao chamar a atenção para as desigualdades de força e recursos que 

limitam as tentativas de promover a participação social, e para a importância de práticas que 

viabilizem a construção de coalizões com força o suficiente para alterar estruturas de poder 

historicamente consolidadas. Porém, sem um entendimento sobre as formas de distribuição de 

recursos e capitais entre os diferentes agentes e forças sociais dos territórios e seus resultados 

em termos de percepções, comportamentos e posicionamentos nas tomadas de decisão, acabam 

por reduzir o planejamento a formas de mobilização de agentes que não consideram os 

determinantes estruturais e os processos concretos que condicionam as possibilidades de ação 

coletiva nas diferentes configurações observadas. A partir de investigações que considerem as 

articulações entre estruturas territoriais e ação social, territórios e comportamentos, se poderia 

avançar no entendimento dos agentes e dos portadores sociais concretos dos diferentes 

processos de desenvolvimento, tanto em suas dinâmicas atuais quanto em suas possibilidades 

futuras. Além disso, as reflexões acerca do contra-planejamento como forma de resistência 

apostam na mobilização de agentes e forças sociais como forma de dar visibilidade e fazer 

emergir racionalidades alternativas e novas lógicas de apropriação e uso dos espaços que se 

oponham à proeminência dos interesses do mercado e à racionalidade do estado capitalista. 

Porém, o apoio a dinâmicas includentes e inovadoras de exploração econômica sustentável de 

recursos ambientais, com inserção das populações periféricas, demanda a construção de pontes 

entre setor público, sociedade civil e lógica do mercado e, portanto, uma perspectiva mais 

relacional e baseada no entendimento dos diferentes padrões de articulação entre o campo 

estatal – e seus subcampos – e o mercado. 

A insuficiência dos atuais aparatos teóricos do planejamento territorial em apontar os impasses 

à construção de novas formas de ação coletiva e trajetórias de desenvolvimento baseadas na 
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valorização das diversidades contribuiu, como dito, para que as políticas recentemente 

desenhadas apresentassem alto caráter normativo e impactos limitados. Questões sobre quem 

faz o planejamento, a partir de que projeto de nação e com qual engenharia institucional só 

podem ser respondidas a partir de um quadro teórico que permita avançar no entendimento dos 

mecanismos que respondem pelas diferentes dinâmicas territoriais e de quais as brechas 

concretamente abertas à mudança em cada uma delas. A heterogeneidade dos territórios 

brasileiros não pode mais ser explicada pelas reflexões regionais tradicionais. Também não 

pode ser explicada, exclusivamente, pela lógica da acumulação do capital em detrimento dos 

diversos processos de base atualmente em marcha. Ela só pode ser entendida a partir da 

mobilização de um amplo conjunto de recursos teóricos que, a serviço do planejamento 

territorial, aproximem história, estruturas e formas de apropriação de bases materiais, 

permitindo o entendimento das estruturas de dominação que daí derivam e que delimitam as 

diferentes trajetórias de desenvolvimento, seus aspectos distributivos e suas articulações com 

as dinâmicas mais amplas do país. Defende-se aqui que o campo do planejamento territorial 

poderia se aproveitar de uma maior aproximação com os debates recentes sobre o 

desenvolvimento e a teoria social - apresentados no capítulo 1 - e seus aparatos explicativos 

sobre as articulações entre economia, política e meio-ambiente nos processos de 

desenvolvimento. Além disso, poderia se aproveitar também de um maior diálogo entre os 

estudos urbanos e regionais e os estudos rurais e ambientais, articulando esses subcampos hoje 

apartados e em grande medida ainda vistos como dicotômicos nos debates territoriais. Como 

dito, diferentemente de momentos anteriores da trajetória do país, as áreas rurais e ricas em 

recursos e amenidades ambientais não mais se resumem ao simples papel de fornecimento de 

matéria e energia, mas compõem a base do que seria outro estilo de relação entre sociedade e 

natureza e outro papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, além de fornecerem as 

bases ecológicas do desenvolvimento de longo-prazo. Isso demanda, hoje, uma maior 

integração e unidade do campo dos estudos territoriais contemporâneos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A virada para o século XXI assistiu, como dito, à emergência de novas questões nos debates 

sobre o desenvolvimento. A complexificação do conceito, que durante muito tempo teve como 

sinônimo a ideia de crescimento econômico, vem trazendo, desde finais dos anos 90, 

concepções multidimensionais e cada vez mais articuladas aos grandes temas que ganham força 

nas reflexões acerca dos rumos do capitalismo contemporâneo. Destacam-se, sobretudo, 

questões relativas à demanda por alimentos e energia diante das previsões de crescimento da 

população mundial nas próximas décadas, a ênfase na importância de novos estilos de uso dos 

recursos naturais e ecossistêmicos, compatíveis com sua preservação, e a centralidade do 

combate às variadas expressões da desigualdade na agenda atual de desenvolvimento, ideia que 

carrega, atualmente, forte componente ético-político, além de econômico. No mesmo sentido, 

as novas dinâmicas econômicas que derivam da alteração das bases materiais do 

desenvolvimento capitalista nas últimas décadas, os processos de reestruturação produtiva que 

fizeram ruir formas fordistas de organização do Estado, da produção e das relações entre o 

capital e o trabalho, o correspondente aprofundamento do processo de globalização da 

economia mundial - com a proeminência do capital financeiro em sua etapa mais recente -, e a 

emergência de países como a China na ordem econômica internacional apontam para um 

cenário bastante diverso daquele que caracterizou o século XX. No caso do Brasil, esse novo 

contexto representa importante desafio, que consiste na busca por caminhos capazes de 

equacionar crescimento econômico, conservação de sua ainda rica biodiversidade, e uma 

melhor distribuição das oportunidades em uma sociedade historicamente marcada por 

desigualdades estruturais que não poderão ser solucionadas sem que haja uma importante 

transformação nas formas de partilha dos custos e dos benefícios do desenvolvimento. Isso 

implica, também, a busca pela construção de caminhos mais promissores de inserção 

internacional, em uma direção diferente da que vêm tomando as tendências recentes que, 

aprofundando processos de desindustrialização e de reprimarização da pauta de exportações do 

país, atualizam e reforçam formas de inserção apoiadas na exportação de commodities 

agrominerais, em um modelo que tem repercussões diretas na reprodução de processos 

excludentes e predatórios de desenvolvimento.  

A reflexão aqui apresentada partiu de um questionamento central voltado a entender quais 

seriam as instâncias analíticas a serem mobilizadas em direção a um tratamento substantivo da 

dimensão territorial no contexto contemporâneo. A hipótese central consistia na afirmação de 

que as transformações das bases materiais e cognitivas do desenvolvimento nas últimas décadas 
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do século XX tornaram insuficientes os paradigmas tradicionais do planejamento territorial e 

que não teriam se conformado, ainda, novos quadros teórico-conceituais condizentes com a 

agenda de desenvolvimento hoje emergente, ainda que tenha havido importantes avanços em 

termos conceituais e inovações na concepção de políticas nos últimos anos. E dessa ideia 

derivavam duas afirmações intermediárias. Uma era a de que as novas demandas impostas ao 

planejamento territorial implicam em um reposicionamento do território como dimensão 

fundamental dos processos de desenvolvimento, o que implicaria tomá-lo como categoria 

síntese, que favorece a mediação entre vários domínios da realidade – economia, sociedade, 

natureza - e entre as diferentes especialidades teóricas dedicadas a cada um deles, 

tradicionalmente apartadas pela tradição disciplinar. A outra era a de que a parte mais 

expressiva das teorias e reflexões recentes no campo do planejamento territorial não estariam, 

porém, indo na direção de explicitar as interdependências entre essas dimensões, mas pareciam 

tender, ao contrário, ao reforço prioritário de algumas delas. A investigação proposta seguiu 

alguns passos metodológicos que foram explicitados ao longo da tese, estruturada em cinco 

capítulos, cada um deles organizado em torno de uma ideia síntese. Nestas considerações finais, 

mais do que retomar de forma detida os debates previamente apresentados, busca-se um balanço 

das afirmações centrais do trabalho a partir de uma breve retomada do percurso analítico 

trilhado, de forma a apontar as implicações teóricas e as possíveis novas questões de pesquisa 

que dele se desdobram. 

Inicialmente, buscou-se demonstrar que a construção de aparatos analíticos coerentes com o 

que pede o contexto contemporâneo passa pelo aprofundamento do diálogo entre diferentes 

tradições teóricas e disciplinares que, tradicionalmente, não caminham juntas, o que representa 

importantes oportunidades e desafios para o campo do planejamento territorial. Como discutido 

no primeiro capítulo, trata-se, sobretudo, de desenvolver análises relacionais, com foco nas 

interdependências entre os vários domínios que conformam a realidade social. Entre economia 

e política, que juntamente com a ciência, são as esferas predominantes no mundo 

contemporâneo e, fortemente articuladas, não podem ser tratadas como universos autônomos 

para o entendimento da realidade social; entre Estado, mercado e sociedade, cuja coordenação 

é indispensável quando se trata de promover novas racionalidades e relações econômicas; entre 

local e extra local, diferentes escalas que conformam uma unidade quando se pensa nos 

processos de diferenciação e nas trajetórias seguidas pelos diferentes territórios ao longo do 

tempo, sempre condicionadas por um balanço entre elementos internos e formas de articulação 

externa; entre áreas centrais e periféricas, dado o papel central destas últimas à consolidação do 
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capitalismo industrial nos países de industrialização tardia – como demonstravam as críticas ao 

dualismo cepalino nos anos 70 – e novamente diante do cenário atual, em que passam a ser 

valorizados recursos e serviços ecossistêmicos que, em sua grande maioria, estão nelas 

concentrados; entre rural e urbano, diante da emergência de diferentes dinâmicas, novos usos 

do espaço rural e novas formas de relacionamento rural-urbano que desafiam as leituras 

tradicionalmente dicotômicas e setorializadas desses espaços; e entre estrutura e agência 

humana, que, como aponta a sociologia bourdiesiana, compõem dois lados de uma mesma 

moeda e explicam as diferentes formas e possibilidades de ação social, questão central para o 

planejamento. 

Porém, o campo do planejamento territorial não apresenta, ainda, quadros conceituais capazes 

de fornecer respostas às demandas do desenvolvimento contemporâneo. Como visto no 

segundo capítulo, importantes avanços se observam nos estudos recentes que se voltam a 

repensar os processos territoriais diante desse novo contexto. Entre eles se destacam os debates 

sobre a multiescalaridade, aqueles dedicados aos processos contemporâneos de financeirização 

do capitalismo e suas estratégias vinculadas ao espaço urbano, e as reflexões que têm como 

centro a temática do conflito, sobretudo as que partem de um enfoque desde os atores 

insurgentes. Mas algumas lacunas explicativas emergem da leitura realizada. Além do pequeno 

diálogo entre as reflexões que priorizam aspectos econômicos e políticos na análise das 

dinâmicas territoriais, o aprofundamento do viés urbano/metropolitano da literatura ao longo 

do tempo, com a crescente ênfase em centros dinâmicos e grandes cidades, unidades centrais 

da economia global, reserva pequeno lugar explicativo para as áreas periféricas, não 

metropolitanas e rurais no entendimento das dinâmicas de desenvolvimento. O foco prioritário 

nas macrotendências do capitalismo e seus impactos na produção do espaço - que apontam para 

o domínio do grande capital sobre as cidades e espaços regionais em detrimento de formas 

alternativas de apropriação por diferentes interesses e pelos grupos sociais mais pobres -, tende 

a olhar os territórios como polo passivo nos processos de expansão capitalista, e faltam aparatos 

explicativos que permitam entender os territórios também como polos ativos na conformação 

das diferentes dinâmicas que sustentam a complexa trama territorial do mundo contemporâneo. 

E a resposta em termos de formas de contra planejamento, ou de planejamento subversivo, 

oferecida pelas reflexões mais recentes sobre a problemática urbana no Sul global, carecem de 

um aparato analítico que permita entender, como dito, estrutura e ação social de forma 

articulada. Não há, portanto, instrumentos conceituais que permitam entender os mecanismos 

que respondem concretamente pelo caráter multiescalar e multidimensional dos processos de 
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desenvolvimento, e que possam servir de fundamento a novas formas de pensamento e de 

prática de planejamento no contexto atual, ainda que se aponte, cada vez mais, para a 

importância de um melhor entendimento desses mecanismos e processos. O caráter 

fragmentado desse campo de conhecimento e a ausência de uma maior integração dos olhares 

teóricos dificulta, assim, um tratamento positivo da dimensão territorial na perspectiva que aqui 

se coloca.  

As ideias correntes sobre territórios e desenvolvimento organizam as práticas ao mesmo tempo 

em que se informam por elas, como discutido no terceiro capítulo. Em momentos anteriores, as 

políticas regionais buscavam a industrialização e investimentos voltados a dotar regiões 

economicamente menos dinâmicas das condições para introdução de inovações, a partir de 

subsídios para a atração de novas indústrias e empresas. Pouco destaque era dado às diferentes 

estruturas e tecidos territoriais, uma vez que o desenvolvimento, sinônimo de crescimento 

econômico, poderia se espraiar e garantir a convergência regional. Com os processos de 

reestruturação produtiva e aprofundamento da globalização, somados aos limites dessas 

iniciativas para a efetiva redução das assimetrias regionais, as políticas passam por uma 

importante alteração de enfoque, sobretudo ao longo das últimas duas décadas, deixando as 

preocupações com o desenvolvimento equilibrado em nome de iniciativas voltadas, cada vez 

mais e de forma proeminente, ao aprimoramento da competitividade e da inserção internacional 

de regiões dinâmicas. Como visto, esses novos enfoques de políticas são fortemente tributários 

de visões que defendem a concentração econômica e demográfica como caminho ao bom 

desempenho das economias nacionais, enfatizando os ganhos derivados da aglomeração e das 

economias de escala e os riscos de redução do dinamismo derivados de possíveis interferências 

nos processos espaciais da economia. Ao propor o enfoque das políticas espacialmente cegas, 

essa leitura olha apenas para a dimensão econômica dos processos espaciais - desconsiderando 

os conflitos e dinâmicas de poder que sustentam e dão forma, também, a esses processos - e 

desloca a questão das desigualdades espaciais para as desigualdades interpessoais de renda e 

acesso a serviços básicos, propondo diferentes instrumentos de políticas para perseguir 

objetivos de crescimento econômico e de inclusão social, algo que, ainda que importante para 

a redução de pobreza - como mostra o caso brasileiro recente -, é insuficiente para a promoção 

das transformações estruturais necessárias à redução de desigualdades, e muito se distancia de 

uma afirmação positiva do território como aspecto fundamental do desenvolvimento, como a 

que aqui se defende. A chamada terceira geração de políticas regionais, cujo principal exemplo 

é o da União Europeia, representou tentativas de inovação no desenho e na concepção de 
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estratégias com base em um balanço entre os enfoques tradicional e atual de políticas no período 

mais recente. Apontando um conjunto de elementos inovadores - o desenvolvimento 

policêntrico e o papel da rede urbana, o apoio à inserção produtiva de áreas estagnadas com 

base na valorização de diversidades territoriais, novas formas de coordenação e governança 

multiescalar, novos arranjos institucionais e novos recortes espaciais – o enfoque europeu da 

coesão territorial influenciou fortemente a retomada das políticas regionais na América Latina 

e no Brasil na primeira década dos anos 2000. Mas, como dito, além das disputas pela 

oficialização, especificidades locais limitam as possibilidades de importação de experiências 

internacionais e iluminam a necessidade de maior conhecimento dos diversos territórios sobre 

os quais se pretende intervir.  

No caso do Brasil, discutido no quarto e no quinto capítulos, a forte tradição no pensamento 

regional desde a economia política de Celso Furtado e das vertentes da dependência fornecia, 

até os anos 70, robusto aparato analítico ao tratamento das especificidades regionais e das 

coalizões que, no comando dos processos de expansão do capitalismo industrial ao longo do 

território nacional, imprimiam seus interesses na conformação espacial do país. Porém, 

completada a integração da economia nacional ao longo da segunda metade do século passado, 

a questão regional clássica, fundamentalmente associada às disparidades entre economias 

regionais, perdia força analítica e deixava de ser fundamento para a proposição de políticas de 

desenvolvimento. Os processos de reestruturação produtiva e a percepção dos limites das 

iniciativas de desenvolvimento regional até então implementadas contribuíram com uma 

alteração no enfoque dos estudos regionais brasileiros, que passaram a se voltar, em grande 

medida, para as grandes cidades e estratégias de planejamento urbano. Inicialmente se 

dedicavam à denúncia dos efeitos fragmentadores das iniciativas de planejamento sob o avanço 

do neoliberalismo, sobretudo as estratégias de aumento da competitividade internacional das 

áreas mais dinâmicas do país e as formas de planejamento urbano estratégico que 

transformavam as cidades em plataformas de negócios, chamando atenção para a importância 

das escalas intermediárias entre o local e o global e para os limites da participação, ainda que 

em um contexto de redemocratização do país. Mais recentemente, nos marcos da retomada dos 

debates sobre o desenvolvimento de longo prazo, as leituras brasileiras vêm chamando atenção 

para a importância das articulações e de uma reaproximação do planejamento urbano e regional, 

mas não se apresentam instrumentos analíticos para isso. Como dito, oportunidades derivadas 

de novas formas de articulação entre rural e urbano, cidade e região, economia e meio-ambiente 

só poderão ser melhor aproveitadas com a ampliação dos olhares teóricos para os processos em 
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marcha nos diferentes territórios do país, de forma a auxiliar no entendimento da grande 

diversidade territorial atual, ainda que sob o peso de macrotendências em uma era de crescente 

financeirização do capital. 

Como se buscou mostrar ao longo da tese, portanto, não há como pensar políticas e 

planejamento territorial no contexto atual sem uma interpretação robusta dos rumos e dos 

desafios colocados ao desenvolvimento capitalista nos marcos do século XXI, o que passa, 

necessariamente, por novas formas de tratamento da dimensão territorial do desenvolvimento. 

Não se trata mais de olhar para a dimensão espacial como substrato plano, neutro e pronto para 

receber investimentos e as dinâmicas de mercado, ou de olhar para os territórios unicamente 

como manifestação das dinâmicas econômicas, negligenciando aspectos sociais e políticos dos 

processos espaciais. Também não se trata, apenas, de entendê-los como formas espaciais 

derivadas dos requisitos do capital, ainda que, como mostra toda a tradição de estudos urbanos, 

isso tenha lugar central na produção e reprodução das cidades e do capitalismo desde meados 

do século passado. E não se trata, ainda, de tomar os territórios e os conflitos territoriais 

unicamente no registro de resistência e da mobilização de agentes sociais como forma de fazer 

frente às grandes tendências do capital, visão que, ainda que forneça visibilidade a temas 

importantes como a dominação e as desigualdades que condicionam a interação social, 

apresenta, ainda, forte caráter utópico e pequeno arsenal explicativo. Inúmeras concepções, 

influenciadas pelas diferentes leituras disciplinares se voltam, há tempos, a ricos debates em 

torno dos conteúdos e categorias a serem consideradas na definição do conceito de território. 

Desde as leituras da teoria da dependência e as reflexões sobre a produção social do espaço nos 

anos 70, vertentes da geografia e da sociologia deram importantes passos no sentido de olhar 

de maneira substantiva para os territórios, considerando a dimensão territorial como aspecto 

constitutivo da reprodução social. Mas é preciso ir além. Pensar em territórios, hoje, significa 

toma-los como parte estruturadora das ideias, das práticas e das políticas de desenvolvimento. 

Significa partir de um melhor entendimento das novas e diversas formas de manifestação 

territorial do capitalismo contemporâneo, que seja capaz de fornecer as bases para a valorização 

efetiva da diversidade territorial em um novo modelo, para além do alternativo. E isso demanda 

formas de tratamento que sejam capazes de articular economia, sociedade e natureza e 

permitam, assim, entender os mecanismos que respondem pelas permanências e pelas 

possibilidades abertas à mudança em cada contexto territorial e histórico específico.  

Em busca da identificação dos desafios postos pela realidade atual e do alcance de algumas das 

abordagens recentes mais importantes sobre os processos e as dinâmicas territoriais no novo 
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contexto, a principal contribuição do presente trabalho aos estudos territoriais foi a de proceder 

a uma investigação do movimento das ideias sobre territórios e desenvolvimento a partir de um 

duplo enfoque. Um deles dedicado ao traçado de um mapa relativamente abrangente, embora, 

certamente, não exaustivo, da evolução das ideias no campo dos estudos territoriais ao longo 

do tempo até os dias atuais, buscando uma ampla cobertura das diferentes teorias, tanto em 

termos históricos, como em sua pluralidade conceitual. O outro, voltado às injunções entre o 

campo das teorias propriamente dito e as demais esferas que compõem o mundo social. Como 

dito, é justamente dessas injunções que decorre, na visão da sociologia da ciência (Bourdieu, 

2000, 2004), a evolução do conhecimento científico. Mudanças nos processos sociais que 

informam a realidade que é objeto da reflexão científica, pressionam por alterações nos 

instrumentos de conhecimento desse objeto. Nesse sentido, não se buscou apenas discutir as 

mudanças econômicas e como as teorias sobre os territórios respondem a elas – algo comum na 

literatura sobre o tema -, mas se buscou posicionar esse campo teórico no mundo social, 

mostrando como as ideias circulam entre o domínio científico e o domínio normativo, 

influenciando a realidade social e repercutindo, portanto, no alcance dos instrumentos 

existentes e em novos questionamentos internos ao campo acadêmico. As mudanças nas bases 

materiais do desenvolvimento, as novas expressões espaciais do capitalismo contemporâneo, a 

diversificação das dinâmicas territoriais e o aprendizado derivado das tentativas de tradução e 

inovação no desenho de políticas ao longo dos últimos anos configuram o cenário atual em que 

novos temas e questões se apresentam e pressionam as teorias e os instrumentos analíticos do 

campo do planejamento territorial. Foi assim com os paradigmas tradicionais a partir dos anos 

70. E em grande medida é o que acontece, hoje, com os aparatos explicativos disponíveis, o que 

situa esse campo teórico em um cenário de transição de paradigmas. A forma de olhar e de 

tratar o objeto que emerge da confluência das teorias e práticas científicas com as outras esferas 

da vida social demanda, atualmente, novas visões partilhadas acerca da dimensão territorial do 

desenvolvimento. O campo emergente do planejamento territorial contemporâneo, que nasce 

justamente dessa confluência, precisa consolidar novos pontos de partida para esforços que 

tenham como objetivo refletir sobre territórios e desenvolvimento. Isso significa partir de um 

conjunto de instâncias incontornáveis e de um olhar para o território enquanto síntese, lugar de 

encontro de diferentes domínios analíticos e empíricos. E significa a construção de uma nova 

geração de instrumentos e de formas de produção de conhecimento e interpretação desse objeto. 

Na linguagem da sociologia de Bourdieu, trata-se de uma nova doxa a esse campo de estudos, 

entendida como tipo de consenso tácito que orienta as leituras e visões no interior de um campo 

determinado.  
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Disso derivam ao menos três desdobramentos que fazem destas considerações finais um ponto 

de partida para a continuidade da pesquisa, mais do que a conclusão final de um percurso 

analítico que foi, apenas, iniciado. O primeiro consiste em aprofundar as reflexões sobre as 

possibilidades teóricas e conceituais de se reequacionar os desafios aqui apontados em modelos 

de análise e explicação das dinâmicas territoriais no contexto contemporâneo. Tem, portanto, 

caráter teórico. O segundo consiste na continuidade das análises sobre políticas públicas e 

arranjos institucionais, buscando entender como esses mesmos desafios, agora sob o ângulo 

normativo, vão sendo operacionalizados nesse balanço constante entre ciência e mundo social, 

sobretudo no contexto mais amplo da América Latina, aqui pouco explorado. E o terceiro é 

relativo às dinâmicas territoriais, tendo como centro o aprofundamento do estudo de fenômenos 

e de processos sociais experimentados no âmbito territorial, a partir de olhares apoiados no 

conjunto de interdependências que perfazem os territórios e suas dinâmicas, nos termos aqui 

debatidos. Como dito, um melhor conhecimento da grande diversidade de dinâmicas em marcha 

é importante ponto de partida para a identificação das instâncias fundamentais a serem 

consideradas para o necessário aperfeiçoamento dos instrumentos analíticos e para a 

consolidação de novas formas de tratamento científico da dimensão territorial pelo campo do 

planejamento. No momento atual do Brasil, em que se faz urgente repensar o percurso passado 

e os rumos futuros do desenvolvimento do país, a contínua reflexão acerca dos elementos 

indispensáveis para olhar para os territórios no presente contexto contribui, portanto, para dotar 

os debates atuais de um maior conteúdo analítico capaz de identificar as possibilidades abertas 

a um novo modelo de desenvolvimento, reafirmando o fato de que dinamismo econômico com 

coesão social e conservação ambiental passa, necessariamente, por um tratamento positivo da 

dimensão territorial do desenvolvimento, e reafirmando, assim, a natureza do planejamento 

territorial como ciência social aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

AALBERS, M (ed.). Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets.  
Oxford: Wiley Blackwell, 2012.  

______. 'The great moderation, the great excess and the global housing crisis'. International 
Journal of Housing Policy, 15 (1), 2015, p. 43-60. 

ABRAMOVAY, Ricardo. Dilemas da União Europeia na reforma da Política Agrícola 
Comum. Tese de Livre-Docência apresentada ao Departamento de Economia da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo, 1999. 

______. O capital social dos territórios – repensando o desenvolvimento rural. Economia 
Aplicada, n.2, vol. IV, 2000, p. 379-397.  

______. O futuro das regiões rurais. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. 

______. Muito além da economia verde. São Paulo: Editora Abril, 2012. 

______. Ameaças à redução das desigualdades na América Latina. 2015. Disponível em 
http://projetocolabora.com.br/inclusao-social/ameacas-a-reducao-das-desigualdades-na-
america-latina/ 

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam: as origens do 
poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ACSELRAD, Henri (org). "A Re-volta da Ecologia Política": conflitos Ambientais no Brasil. 
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004.  

AGLIETA, Michel. Regulación y crisis del capitalismo: la experiencia de los Estados Unidos. 
Madrid: Siglo Veintiuno, 1979. 

ALMEIDA, M.; LISBOA, M.; PESSOA, S. Ajuste inevitável: desequilíbrio da economia 
brasileira é estrutural e exige correções mais duras e profundas. In: Folha de São Paulo. 2015.  

ALVES et al. A nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR II): entre a 
perspectiva de inovação e a persistência de desafios. Revista Política e Planejamento Regional, 
Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, julho/dezembro 2014, p.311-338.  

AMERICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (APSA). The persistent problem: 
inequality, difference and the challenge of development. Report of the Task Force on 
Difference, Inequality and Developing Societies, 2008. Disponível em: 
http://www.rrojasdatabank.info/persistentproblem.pdf  

AMIN, A.; ROBINS, K. El retorno de las economias regionales: geografía mítica de la 
acumulación flexible. In: BENKO, G.; LIPIETZ, A. (Eds.). Las regiones que ganan. Valencia: 
Alfons el Magnànim, 1994. 

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: 
desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

ARCALEAN, C.; GLOMM, G.; SCHIOPU, I. Growth effects of spatial redistribution 
policies. Journal of Dynamics and Control. Amsterdam North-Holland, vo. 36, n. 7, jul 2012, 
p 988-1008. 



211 
 

ARAÚJO, Tânia Bacelar. Por Uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Revista 
Econômica do Nordeste, Fortaleza, vol. 30, n. 2, abr-jun 1999, p. 144-161. 

______. Brasil nos anos noventa: opções estratégicas e dinâmica regional. Revista Brasileira 
de Estudos Urbanos e Regionais, n.2, 1999, p. 9–24. 

______. Ensaios sobre o Desenvolvimento Brasileiro: heranças e urgências.  Rio de Janeiro: 
Editora Revan, 2000. 

______. Nordeste, nordestes: que Nordeste? Fundação Joaquim Nabuco, 2002. Disponível 
em: 
http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1956%3Anorde
ste-nordestes-que-nordeste-&catid=58&Itemid=414  

______. Revisitando a Questão Regional. Cadernos do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Ano 1, nº 1, 2006, p. 
59-76. 

______. Tendências do desenvolvimento regional recente no Brasil. In: BRANDÃO, Carlos; 
SIQUEIRA, Hipólita (Org.). Pacto federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. 
São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2013. 

ARAÚJO, Tania Bacelar; NETO, Leonardo Guimarães. A macrorregião Nordeste e os 
modelos de planejamento e desenvolvimento regional. Entrevista concedida a Hermes 
Magalhães Tavares e Cidoval Souza. Revista Política e Planejamento Regional, Rio de Janeiro, 
vol. 2, n. 1, janeiro/junho 2015, p. 199-224. 

ARAÚJO, Juliana Bacelar; TROVÃO, Cassiano José Bezerra Marques. Desigualdade nas 
mesorregiões nordestinas: uma análise multidimensional dos anos 2000. In. Revista Política 
e Planejamento Regional, vol.2, no.1, 2015, p. 71-90.  

ARRETCHE, Marta. Federalismo, políticas e instituições: o Brasil em perspectiva 
comparada. In: DINIZ, Eli (org.). Globalização, Estado e desenvolvimento: dilemas do Brasil 
no novo milênio. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 263–300. 

ATKINSON, Anthony. Inequality: what can be done? Harvard University Press, 2015. 

AZZONI, C. R. Teoria da Localização: uma análise crítica. São Paulo. IPE/USP. Série 
Estudos Econômicos, n.19, 1982. 

BAGNASCO, A. Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano. Bologna: II 
Mulino, 1977.  

BALDWIN, Okubo. Heterogeneous firms, agglomeration and economic geography: spatial 
selection and sorting. Journal of Economic Geography, Oxford, UK, vol. 6, n. 3, jun 2006, p. 
323-346. Acesso em: jan/2014.  

BANCO MUNDIAL. Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009. 
Washington DC: World Bank, 2009. 

BANCO MUNDIAL. Economic mobility and the rise of the latin american middle class. 
Washington DC: World Bank, 2013. 

BARCA, Fabrizio et al. The case for regional development intervention: place-based versus 
place–neutral approaches. Journal of Regional Science, vo.52, n.1, 2012, p. 134-152. 



212 
 

______. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: a place-based approach to meeting 
European Union challenges and expectations. European Parliament, 2009. 

BASU, Pratyusha. Viewing global futures through rural transformations: lessons from 
India. The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, 2009. Disponível em:  
www.journalofdiplomacy.org   

BATORY, Cartwright. Revisiting the partnership principle of cohesion policy: the role of 
civil society organizations in structural funds monitoring. Journal of Common Market Studies. 
Malden, MA, vol. 49, n. 4, jul 2011, p. 697-717. Acesso em: jan/2014. 

BECATTINI, G. O distrito Marshalliano: uma noção socioeconômica. In: BENKO, G; 
LIPIETZ, A. (Org.). As regiões ganhadoras distritos e redes: os novos paradigmas da geografia 
econômica. Portugal, CELTA, 1994, p. 71-105. 

BECKER, Bertha K. Dinâmica urbana na Amazônia. In: DINIZ, Clélio Campolina e 
LEMOS, Mauro Borges (orgs.) Economia e Território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

BECKER, J.; FUEST, C. EU Regional policy and tax competition. Amsterdam, European 
Economic Review, vo. 54: n. 1, 2010, p. 150-161. Acesso em: fev/2014.  

BELUZZO, Luis G. As razões estruturais do desajuste macroeconômico. In: Revista Novos 
Estudos Cebrap, ed. 102, 2015. 

BENKO, Georges; LIPIETZ, Alain. (orgs.). As regiões ganhadoras. Distritos e redes: os novos 
paradigmas da geografia econômica. Oeiras: Celta, 1994.  

BENKO, Georges. La Science régionale. Paris: Presses Universitaires de France (Col. “Que 
sais-je?), 1998.  

BENKO, Georges; LIPIETZ, Alain (dir) Les régions qui gagnent, districts et réseaux: les 
noveaux paradigms de la geographie économique. Paris: Presses Universitaires de France – 
PUF, 2000. 

______. La richesse des regions: La nouvelle géographie socio-économique. Annales de 
géographie, n. 618, 2001. 

BENNEWORTH, P.; CHARLES, D. University spin-off policies and economic development 
in less successful regions: learning from two decades of policy practice. European Planning 
Studies, vo. 13, no. 4, aug 2005, p. 537-557.  Acesso em: fev/2014. 

BERDEGUÉ, Julio et al. Desarrollo territorial rural en America Latina: determinantes y 
opciones de políticas. In: BERDEGUÉ, J. & MODREGO, F. (orgs). De Yucatán a Chiloé: 
dinámicas territoriales rurales. 1ª Ed. Buenos Aires: Teseo/RIMISP, 2012. Disponível em: 
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/Yucatan-Chiloe-DTR.pdf 

BERDEGUÉ, Julio et al. Conceptualizing spatial diversity in latinamerican rural 
development: structures, institutions and coalitions. World Development. Amsterdam, vo. 73. 
2015. p. 1-10.  Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1400326X. 

BERNINI, C.; PELLEGRINI, G. How are growth and productivity in private firms affected 
by public subsidy? Evidence from a regional policy. Regional Science and Urban Economics, 
Amsterdam, vo. 41, n. 3, may 2011,  p. 253-265. Acesso em jan.2014. 



213 
 

BIELA, J.; HENNL, A.; KAYSER, A. Combining federalism and descentralization. 
Comparative Political Studies, Beverly Hills, Calif., US, vo. 45, n. 4, 2012.  p. 447-476. Acesso 
em: jan/2014. 

BONENTE, Bianca. A economia do desenvolvimento em perspectiva histórica: novos 
rumos da disciplina. Dissertação (Mestrado em Economia), Universidade Federal de 
Uberlândia, 2007. 

BONNAL, Philippe; CAZELLA, Ademir; DELGADO, Nelson. Contribuições ao estudo do 
desenvolvimento territorial rural: reflexões metodológicas a partir do caso brasileiro. Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XVII, n. 1002, 2012, p. 742-98. 

BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local y global. Madrid, Habitat/Taurus, 1997. 

BORRAS, Saturnino Jr.; KAY, Cristóbal; GÓMEZ, Sergio e WILKINSON, John. Land 
grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America. Canadian 
Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'Études du Développement, vo. 33, n. 4, 
2012, p. 402-416.  

BOURDIEU, Pierre. Science de la science et reflexivité. Paris: INRA, 2000. 

______. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. Editora 
Unesp, 2004. 

______. Esquisse pour une auto-analyse. France: Raisons d’Agir, 2004. 

______. A Distinção – crítica social do julgamento.1ª edição. 2007. São Paulo: Edusp/Zouk. 

______. Sur l'État. Cours au Collège de France, 1989-1992, édition établie par P. 
Champagne, R. Lenoir, F. Poupeau et M.C. Rivière. Paris: Seuil-Raisons d'agir, 2012. 

BOURGUIGNON, François. The globalization of inequality. Princeton University Press, 
2015. 

BOYER, Robert. A teoria da regulação: uma análise crítica. São Paulo: Nobel, 1990. 

BOYER, Robert. As alternativas ao fordismo. In: BENKO, G. e LIPIETZ, A (orgs.) As 
regiões ganhadoras. Distritos e redes: os novos paradigmas da Geografia Econômica. Oeiras-
Portugal: Celta Editora, 1994. 

BOYER, R.; DURAND, J. P. L’ Après fordisme. Paris: Nouvelle édition Syros, 1998. 

BRANDÃO, Carlos. O processo de subdesenvolvimento, as desigualdades espaciais e o 
“jogo das escalas”. SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Série 
Estudos e Pesquisas 67, 2004, p. 9-37. 

______. Território & Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. 
Campinas: Ed. Unicamp, 2007. 

______. Pactos em territórios: escalas de abordagem e ações pelo desenvolvimento. Revista 
Organizações & Sociedade, Campinas, SP, vol. 15, no. 45, 2008, p. 145-157. 

______. Desenvolvimento, territórios e escalas espaciais: levar na devida conta as 
contribuições da economia política e da geografia crítica para construir a abordagem 
interdisciplinar. In: RIBEIRO, Maria Teresa F. e MILANI, Carlos R. S. (orgs.). 
Compreendendo a complexidade socioespacial contemporânea: o território como categoria de 
diálogo interdisciplinar. Salvador: Editora da UFBA, 2009, p. 150-185.  



214 
 

______. A busca da utopia do Planejamento Regional. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento, Curitiba, n.120, 2011, p. 17-37. 

______. Pacto federativo, reescalonamento do Estado e desafios para a integração e coesão 
regionais e para legitimar políticas de desenvolvimento regional no Brasil. Pacto 
federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. BRANDÃO e SIQUEIRA (orgs.). 
Fundação Perseu Abramo, 2013.  

BRANDÃO, Carlos; NETO, Aristides; CASTRO, Cesar. Desenvolvimento regional 
brasileiro: dilemas e perspectivas neste início de século XXI. In NETO, Aristides; 
BRANDÃO, Carlos; CASTRO, Cesar (orgs.).  Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, 
estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: Ipea, 2017.   

BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Programa Territórios da 
Cidadania. Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Brasília, 2008. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Secretaria 
de Programas Regionais. Brasília, 2005. 

BRENNER, Neil. A globalização como reterritorialização: o reescalonamento da governança 
urbana na União Europeia. Cadernos Metrópole, vol. 12, no. 24, 2010, p. 507-533. 

BRENNER, N. et al. Cities for people, not for profit: critical urban theory and the right to the 
city. Abingdon/Nova York: Routledge, 2011. 

BRENNER, N.; THEODORE, N. (Eds.). Spaces of neo-liberalization. Boston: Blackwell, 
2002. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Brasil: sociedade, economia e 
estado desde a independência. 2ª edição. São Paulo: Editora 34, 2015. 

BRUNDTLAND, Gro Harlem (org.). Nosso futuro comum. Our Common Future, Oxford: 
Oxford University Press, 1987. 

CAMAGNI, Roberto. Local ‘Milieu’, Uncertainty and Innovation Networks: Towards a 
New Dynamic Theory of Economic Space. In: Camagni, R., (Ed.). Innovation Networks: 
Spatial Perspectives, London: Belhaven, 1991, p.121-144. 

CAMPBELL, S.D. The Planner’s triangle revisited: sustainability and the evolution of a 
planning ideal that can’ t stand still. Journal of the American Planning Association, 82(4), 2016, 
p. 388- 397. 

CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial Em São Paulo. Coleção Corpo e Alma. 
Editora Difel, 1977. 

______. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930-70. Campinas: 
Global, 1985. 

______. As questões regional e urbana após 1980. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais, vol. 13, no. 2, Bahia, ANPUR, nov. 2011. 

______. Prefácio. In: NETO, Aristides; BRANDÃO, Carlos; CASTRO, Cesar (orgs.). 
Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: Ipea, 
2017. 



215 
 

CARDOSO DE MELLO, João Manoel. O capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica 
da formação e desenvolvimento da economia brasileira. Tese de doutorado. Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 1975. 

CARLEIAL, Liana. A contribuição neoschumpeteriana e o desenvolvimento regional. In: 
CRUZ, Bruno; FURTADO, Bernardo; MONASTERIO, Leonardo; JÚNIOR, Waldery (orgs.).  
Economia Regional e Urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil. Brasília: Ipea, 2011, 
p.113-140. 

CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1983. 

______. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and 
Culture, Volume 1. Malden, MA: Blackwell Publishers, Inc, 1996. 

CAVALCANTE, Luiz Ricardo M.T. Produção teórica em economia regional: uma proposta 
de sistematização. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, vol. 2, no.1, 2008, p. 9-
32. 

CEPAL. A hora da igualdade: brechas por fechar, caminhos por abrir. Divulgado no XXXIII 
Período de Sessões da CEPAL, Brasília. 2010. Disponível em: 
http://www.eclac.org/publicaciones 

CHEN, A.; GROENEWOLD, N. Does investment allocation affect the inter-regional output 
gap in China? a time-series investigation. China Economic Review, New York, vo. 26,  n. 1, 
2013, p.196-206. Acesso em: fev/2014. 

CHRISTALLER, Walter. Central places in Southern Germany. New Jersey: Prentice-Hall, 
1966 (Edição original em 1933).  

CHRISTOPHERS, B. The limits to financialization. Dialogues in Human Geography, v. 5: n. 
2, 2015, p. 183-200. 

CLARK, Colin. The conditions of economic progress. London: Macmillan, 1957. (Edição 
original 1951). 

COELHO, J.C. Banco Mundial: desigualdades e poder. Economia Política Internacional: 
Análise Estratégica, no.6, jul-set. 2005. 

COÊLHO, Vitarque Lucas Paes. A política regional do governo Lula (2003-2010). In NETO, 
Aristides Monteiro; CASTRO, César Nunes de; BRANDÃO, Carlos (orgs.). Desenvolvimento 
regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p. 11-19. 

COHN, Amelia. Crise regional e planejamento. São Paulo: Perspectiva, 1976. 

COMBES, P.P. The empirics of economic geography: how to draw policy implications? 
Review of World Economics, Heidelberg, vo. 147, n. 3, set. 2011, p. 567-592. Acesso em: 
feb/2014. 

CONTI, J.B. Considerações sobre as mudanças climáticas globais. Revista do Departamento 
de Geografia, vol.16, 2005, p.70-75. 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). “Desarrollo local: hacia um nuevo 
protagonismo de las ciudades e regiones”. Caracas, 2010. 

COSTA, Geraldo Magela. Análise de processos sócio-espaciais: contribuições metodológicas 
a partir da teoria e de resultados de pesquisas. Revista GEOgraphia, vol. 7, no. 13, 2005. 



216 
 

______. Teorias sócio-espaciais: diante de um impasse? Revista Eletrônica de Ciências 
Humanas e Sociais e outras coisas, vol.1, no.2, jul. 2007. 

______. Construções teóricas da problemática urbana brasileira: rupturas, permanências, 
transcendências e convergências. In: COSTA, G.M.; COSTA, H.S. De Moura; MONTE-MOR, 
R. L. De Melo. (Orgs.). Teorias e Práticas Urbanas. Condições para a Sociedade Urbana. Belo 
Horizonte: Com Arte Editora, 2015. 

COSTA, G.M.; COSTA, H.S. De Moura; MONTE-MÓR, R. L. De Melo. (Orgs.) Teorias e 
Práticas Urbanas. Condições para a Sociedade Urbana. Belo Horizonte: Com Arte Editora, 
2015. 

COSTA, Heloisa Soares de Moura. 2015. Natureza e cidade na periferia: ampliando o direito 
à cidade. In: COSTA, G.M; COSTA, H.S. De Moura; MONTE-MOR, R. L. De Melo. (Orgs.) 
Teorias e Práticas Urbanas. Condições para a Sociedade Urbana. Belo Horizonte: Com Arte 
Editora, 2015. 

COTELLA, G. et al. Engaging in european spatial planning: a central and eastern European 
perspective on the territorial cohesion debate. European Planning Studies, Abingdon, vo. 20, 
no. 7, 2012, p.1197-1220 Acesso em: fev/2014. 

CROZET, M.; MAYER, T.; MUCCHIELLI, J. How do firms agglomerate? A study of FDI 
in France. Regional Science and Urban Economics, Amsterdam, vo. 34, n. 1, jan. 2004, p. 27-
54. Acesso  em: jan/2014. 

DALY, Herman. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Beacon Press, 
Business &Economics, 1996. 

DALL´ERBA, S. et al. Regional productivity differentials in three new member countries: 
what can we learn from the 1986 enlargement to the south? Review of Regional Studies, New 
Jersey, vo. 35, n.1, 2005, p. 97-116. Acesso em: fev/2014. 

DAVEZIES, L. La République et ses territoires: la circulation invisible des richesses. Paris: 
Seuil, 2008. 

DEICHMAN, Uwe et al. Texture and tractability: the framework for special policy analysis 
in the World Development Record 2009. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 
no. 4, 2011, p. 163-174. 

DEVEREUX, M. P.; GRIFFITH, R.; SIMPSON, H. Firm location decisions, regional grants 
and agglomeration externalities. Journal of Public Economics, Amsterdam, vo. 91, n. 3-4, 
abr. 2007, p. 413-435. Acesso em: fev/2014. 

DIAMOND, Jared. Armas, germes e aço: os destinos das sociedades humanas. Rio de Janeiro: 
Ed. Record, 2002. 

DINIZ, Eli. Estado, Variedades de Capitalismo e Desenvolvimento em Países Emergentes. 
Revista Desenvolvimento em Debate, vol.1, n. 1, jan-abril 2010, p 7-27. 

DINIZ, C. Campolina. A Dinâmica Regional Recente da Economia Brasileira e suas 
Perspectivas. Texto para Discussão nº 375. Brasília: Ipea, 1995. 

______.  Impactos Territoriais da Abertura Externa, Privatizações e Reestruturação 
Produtiva no Brasil. Texto apresentado no V Seminário Internacional de la RII. Toluca, 
México, setembro de 1999. 



217 
 

______. A questão regional e as políticas governamentais no Brasil.  Textos para discussão 
Cedeplar/UFMG, 2001. 

______. Repensando la question regional brasilena: tendências, desafios y caminos. Revista 
Eure, vol. XXIX, n. 88, Santiago de Chile, diciembre 2003, pp. 29-53. 

______. Território e nação. In Rezende, F. & Tafner, P., (eds.). Brasil: O Estado de uma 
Nação. Brasília: Ipea, 2005, pp. 157–197.  

DINIZ, Clélio Campolina (Org.). Políticas de desenvolvimento regional: desafios e 
perspectivas à luz das experiências da União Europeia e do Brasil. Brasília, DF: Ed. Da UnB, 
2007. 

______. Celso Furtado e o Desenvolvimento Regional. Nova Economia, Belo Horizonte, 19 
(2), maio-agosto de 2009, p 227-249. 

______. Política Regional e Urbana: Imperativo para um projeto de desenvolvimento 
nacional. Boletim Regional Urbano e Ambiental, IPEA, [15] jul-dez. 2016. 

DINIZ, Clélio Campolina e LEMOS, Mauro Borges (orgs.). Economia e Território. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

DOUCET, P. Territorial cohesion of tomorrow: a path to cooperation or competition? 
European Planning Studies, Abingdon, vo. 14, no. 10, 2006, p. 1473-1485. Acesso em: 
fev/2014. 

DOWBOR, Ladislau. O pão nosso de cada dia: processos produtivos no Brasil. São Paulo: 
Ed. Perseu Abramo, 2015. 

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1994. 

______. Escritos e ensaios - Estado processo e opinião pública. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 
2006. 

______. O processo civilizador. Rio de janeiro: Zahar Ed., 2011. 

EVANS, Peter. “O Estado como Problema e como Solução”. In: Lua Nova, n° 28/29, 1993, 
p. 107-156. 

EVANS, Peter. “Além da “Monocultura Institucional”: instituições, capacidades e o 
desenvolvimento deliberativo”. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 5, n° 9, 2003. 

EVERS, D. Reflections on territorial cohesion and European spatial planning. Tijdschrift 
voor Economische en Sociale Geografie, Rotterdam, vo. 99, no. 3, jul. 2008, p. 303-315. Acesso 
em: jan/2014. 

FABRO, S.; MASOLELLA, A. Multilevel Spatial visions and territorial cohesion: Italian 
Regional Planning between the TEN-T corridors, ESDP polycentrism and governmental 
strategic platforms. Journal Planning Practice and Research, vo. 25, no. 1, maio 2010, p. 25-48. 
Acesso  em: jan/2014. 

FAINSTEIN, Susan. New Directions in Planning Theory. In Urban Affairs Review, vo. 35, 
no. 4, 2000, p. 451-478. 

______. Planning Theory and the city, Journal of Planning Education and Research, vo. 25, 
no.2, 2005, p.121-130.  

______. The Just City. Ithaca: Cornell University Press, 2011. 



218 
 

FAINSTEIN, Susan S. & CAMPBELL, Scott. Readings in planning theory. Malden, MA: 
Wiley-Blackwell, 2012. 
 
FALUDI, A. Territorial cohesion: old (French) wine in new bottles? Urban Studies, Edinburg, 
vo. 47, no. 7, jun 2004, p. 1349-1365. Acesso em: fev/2014. 
  
______. The European Spatial Development Perspective and North-West Europe: 
Application and the future. European Planning Studies, vol. 12, no. 3, 2004, p.391-408. Acesso 
em: fev/2014.  
 
FALUDI, A.; WATERHOUT, B. The usual suspects: the Rotterdam EU Informal Ministerial 
Meeting on territorial cohesion. Tijdischrift voor Economische en Sociale Geografie, 
Netherlands vo. 96, n. 3, 2005, p. 328-333. Acesso em: jan/2014. 
 
FALUDI, A. From european spatial development to territorial cohesion policy. Regional 
Studies, vo. 40, no.6, 2006, pp.667- 678. 

______. Territorial cohesion policy and the European model of society. European Planning 
Studies, vo. 15, n. 4, apr. 2007, p. 567-583. Acesso em: jan/2014. 

______. A turning point in the development os European spatial planning? The “Territorial 
Agenda of the European Union” and the “First Action Programme”. Progress in Planning, vo. 
71, n. 1, 2009, p 1-42. Acesso em: jan/2014. 

FAN, Shenggen; CHAN-KANG, Connie; MUKHERJEE, Anit. Rural and Urban Dynamics 
and Poverty: Evidence from China and India. International Food Policy Research 
Institute/Food Consumption and Nutrition Division, USA, 2005. 

FAO. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. La nueva ruralidade 
en Europa y su interés para América Latina. 2003. 

FAROLE, T.; RODRÍGUEZ-POSE, A.; STORPER, M. Cohesion policy in the European 
Union: growth, geography, institutions. Journal of Common Market Studies, vo. 49, n. 5, 
set. 2011, p. 1089-1111. Acesso  em: jan/2014. 

FAVARETO, Arilson. Paradigmas do desenvolvimento rural em questão. São Paulo: Iglu, 
Fapesp, 2007. 

FAVARETO Arilson. GALVANESE, Carolina; BARUFI, Ana; SEIFER, Paulo. A dimensão 
territorial do desenvolvimento brasileiro (2000-2010). Serie Documentos de Trabajo. São 
Paulo/Santiago do Chile: Rimisp/Cebrap/UFABC, 2014.  

FAVARETO, Arilson; KLEEB, Suzana; GALVANESE, Carolina; MAGALHÃES, Clarissa; 
MORALEZ, Rafael; SEIFER, Paulo; BUZATO, Heidi; CARDOSO, Ricardo. Territórios 
importam – bases conceituais para uma abordagem relacional do desenvolvimento das regiões 
rurais ou interioranas no Brasil. Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade – Brasília, vol. 
1, n. 1, 2015, p. 14-46. 

FAVARETO, Arilson; KLEEB, Suzana; GALVANESE, Carolina; MORALEZ, Rafael; 
SEIFER, Paulo (2015b). Metamorfoses da dominação nos territórios rurais – qual a 
extensão das mudanças recentes nas regiões interioranas do Brasil contemporâneo? Paper 
apresentado no 39º. Encontro Anual da Anpocs. Caxambu, 2015.   



219 
 

FERNANDES, Ana Cristina; CANO, Wilson. O movimento do pêndulo: justiça social e 
escalas espaciais no capitalismo contemporâneo. In LEMOS, Mauro Borges; SANTOS, 
Fabiana; CROCCO, Marco. Condicionantes territoriais das aglomerações industriais sob 
ambientes periféricos. In DINIZ, Clélio Campolina e LEMOS, Mauro Borges (orgs.) Economia 
e Território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

FIX, Mariana. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no Brasil. 
(Tese de Doutorado). Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2011. 

FLIGSTEIN, Neil, The Architecture of Markets: an Economic Sociology of Twenty-First-Century 
Capitalist Societies, Editions Paperback.2013. 

FLORIDA, Richard. Toward the learning region. Futures, vo. 27, n. 5, 1995, p. 527-536. 

FORESTER, J. Critical theory and planning practice. Journal of the American Planning 
Association, vo.46, n.3, 1980, p. 275-286. 

FRIEDMAN, Thomas. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New 
York: Farrar, Straus, and Giroux, 2005. 

FRIEDMANN, J.; ALONSO, W. Regional development and planning: a reader. Cambridge, 
MA: MIT Press, 1964. 

FRIEDMANN, J. Essays in Planning Theory. Routledge, 2011. 

FRIEDMANN, J. The transactive style of planning. In FRIEDMAN, J. Insurgencies: essays 
in planning theory. London: Routledge/RTPI, 2011. 

FROMHOLD-EISEBITH, E. How to institutionalize innovative clusters? Comparing 
explicit top-down and implicit bottom-up approaches. Research Policy, vo. 34, n. 8, out. 
2005, p. 1250-1268. Acesso em: fev/2014. 

FUJITA, M.; KRUGMAN, P. The new economic geography: Past, present and the future. 
Papers in Regional Science, 83(1), 2004, p. 139-164. 

FUJITA, M., KRUGMAN, P.R. and VENABLES, A.J. The Spatial Economy: Cities, 
Regions, and International Trade. The MIT Press, 1999 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Editora Nacional. 1959. 

FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1967.  

FURTADO, Celso. Brasil: A Construção Interrompida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

GALVANESE, Carolina. Dilemas do planejamento e as instituições do desenvolvimento 
sustentável: estudo sobre as barragens e a questão regional no Vale do Ribeira. (Dissertação 
de Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Energia), Universidade Federal do 
ABC, 2009. 

GALVANESE, Carolina. Estratégias e instrumentos de redução das desigualdades 
regionais: um breve levantamento das políticas regionais em marcha na última década. Revista 
Política e Planejamento Regional, Rio de Janeiro, vol. 2, no. 1, janeiro/junho 2015, p. 39-54. 

GALVANESE, Carolina; FAVARETO, Arilson. Dilemas do planejamento e as instituições 
do desenvolvimento sustentável. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 29 (84), 2014, p. 
73-86. 



220 
 

GALVÃO, A.C. e VASCONCELLOS, R.R. Diagnósticos, Indicadores e Cenários para Ação 
Governamental e Políticas Públicas. Novos Elementos para Repensar o Planejamento 
Regional. IPEA. Brasília, 1995. 

GALVÃO, A.C.F. e VASCONCELOS, R.R. Política regional à escala sub-regional. In 
AJARA, C. Brasil: espaços incluídos e espaços excluídos na dinâmica da geração de riqueza. 
Rio de Janeiro: Instituto de Geociências/UFRJ, 1999. 

GALVÃO, A.C.F. Políticas de desenvolvimento regional e inovação: lições para o Brasil da 
experiência europeia. Campinas, IE-Unicamp (Tese de Doutoramento), 2003. 

GALVÃO, A.C.F. e BRANDÃO, C.A. Fundamentos, motivações e limitações da proposta 
dos “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. In: GONÇALVES, M.F., 
BRANDÃO, C.A. e GALVÃO, A.C.F. Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio 
urbano-regional. São Paulo: Ed. Unesp, 2003. 

GEORGESCU-ROEGEN, N. Utility and Value in Economic Thought, Dictionary of the 
History of Ideas, New York: Scribner's, vo. IV, 1973, p. 450-458.  

GOULARTI FILHO, Alcides; A Questão Regional no Brasil: uma introdução ao debate. 
Textos de Economia, Florianópolis, vol.9, n.1, jan/jun. 2006, p.09-22. 

GRANOVETTER, Mark. Economic action and social structure: the problem of 
embeddedness, American Journal of Sociology, Vo. 91, No. 3, nov. 1985, p. 481-510. 
Disponível em http://www.jstor.org/stable/2780199 

GROSSMAN, Gene e KRUEGER, Alan. Economic Growth and the Environment. The 
Quarterly Journal of Economics, vo. 110, no. 2, 1995, p.353-337. Disponível em 
http://www.jstor.org/stable/2118443 

GOLOBIC, M.; MAROT, N. Territorial impact assessment: integrating territorial aspects in 
sectoral policies. Evaluation and Program Planning, vo. 34, no. 3, 2011, p. 163-173. Acesso 
em: fev/2014.  

GOMIDE, AA; PIRES, Roberto. Capacidades Estatais e Democracia: a abordagem dos 
arranjos institucionais para análise de políticas públicas. In: GOMIDE, PIRES (eds). 
Capacidades Estatais e Democracia. Brasília: Ipea. 2014. 

GONÇALVES, E.; ALMEIDA, E. Innovation and spatial knowledge spillovers: evidence 
from Brazilian patent data. The Journal of Regional Studies Association, vo. 43, 2009, p. 513-
528. 

HABERMAS, Jurgen. Teoria de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1987.   

HADDAD, P., R. Padrões locacionais das atividades de alta tecnologia: a questão dos 
desequilíbrios regionais de desenvolvimento reexaminada. Revista Econômica do Nordeste. 
Fortaleza, vo. 21, n. 2, abr./jun.1990, p. 225-286. 

HAGOPIAN, F. “Traditional Politics Against State Transformation in Brazil”, in J.M 
igdal; A. Kohli e V. Shue (orgs.), State Power and Social Forces: Domination and 
Transformation in the Third World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 

HALL, A. Grassroots action for resettlement planning: Brazil and Beyond, World 
Development, Elsevier, vo. 22, n. 12, 1994, p. 1793-1809. 



221 
 

HALL, Peter. Modelling the post-industrial city. Features, United Kingdom: Elsever Science 
Ltd., v. 29, n. 4-5, 1997, p. 311-322. 

HALL, Peter. Megacities, world cities and global cities. Megacities Lectures. Jun, 2001. 
Disponível em: <http:/www.megacities.nl/lecture_hall.htm>.  

HARRIS, R., ROBINSON, C. Impact of Regional Selective Assistance on sources of 
productivity growth: plant-level evidence from UK manufacturing, 1990-98. Regional 
Studies, New Jersey. vo. 51, n.4, 2005, p. 528-543. Acesso em: jan/2014. 

HARVEY, David. Social Justice and the City. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
1973. 

______. The Geography of Capitalist Accumulation: a reconstruction of Marxian Theory. 
Antipode 7, 1975, pp. 9-21. 

______. Labor, Capital and Class Struggle Around the Built Environment in Advanced 
Capitalist Societies. Politcs and Society, 6, 1977, p.265-295. 

______. A Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São 
Paulo: Edições Loyola, 1992. 

______. A Justiça Social e a Cidade. São Paulo: Editora Hucitec, 1980. 

______. O enigma do capital e as crises do capitalismo. Boitempo Editorial, 2015. 

HASBAERT, Rogerio. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à 
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 6ª ed., 2011. 

HEALEY, Patsy. Planning through debate: the communicative turn in planning theory. Town 
Planning Review, vo.63, n.2, 1992, p. 143-162. 

______. “Collaborative Planning in perspective”, In Planning Theory, vol 2 (2), 2003, p. 
101-123. 

______. The Universal and the contingent: Some reflections on the transnational flow of 
planning ideas and practices. Planning Theory, v. 11(2), 2011, p. 188-207. 

HEINBERG, Richard. The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality. New 
Society Publishers, 2011. 

HÉRAUD, J.A. Regional innovation systems and European research policy: convergence 
or misunderstanding? European Planning Studies, vo. 11, no. 1, jan. 2003, p. 41-56. Acesso 
em: jan/2014. 

HIRSCHMANN, Albert. O. The strategy of economic development. New Haven: Yale 
University Press, 1958. 

HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo.  Políticas Públicas no 
Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2007. 

IBGE. Censo demográfico. 2010. Disponível em www.ibge.gov.br 

ILPES. Panorama del Desarrollo Territorial en America Latina y Caribe: agendas globales 
de desarrollo y planificación multinivel. Documentos de Proyecto. Nacionaes Unidas, 
Comissão Económica para America Latina y Caribe, 2017.   



222 
 

IMMERGUT, E. (1994). Health Politics: Interests and Institutions in Western Europe. 
American Journal of Sociology, vo. 99 no. 4, 1994, p. 1110-1112. 

IONESCU, C.; CURPAN, S. Infrastructure investments: need for a higher territorial 
cohesion in Bucharest – Ilfov Region. Acta Universitatis Danubio Oeconomica, vo. 9, 2013, p. 
74-81. Acesso em: fev/2014. 

IPEA. Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise de seus impactos regionais. 
RESENDE, Guilherme Mendes (Org.). Brasília: Ipea, vol. 1. 2014.  

IPEA. Desenvolvimento Regional no Brasil - Políticas, estratégias e perspectivas. Aristides 
Monteiro Neto, César Nunes de Castro e Carlos Antonio Brandão (Orgs.). Brasília, 2017. 

JACOBS, Jane. The death and life of great american cities, 1980. 

JESSOP, B. Post-fordism and the State, IN: MIN, A. (org.). Post-fordism: a reader. Oxford, 
United States: Blackwell, 1994. 

KARAM, Ricardo. A questão regional brasileira no século XXI: um olhar sobre o dissenso. 
Soc. Brasilia, DF, v.6, n.1, jul/dez. 2012, p.35-51. 

______. A economia política do desenvolvimento territorial: uma análise da diversidade 
institucional na agenda brasileira. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012. 

KAWAMURA, Y. et al. Empregos e desenvolvimento territorial em duas regiões do 
Nordeste do Brasil. Relatório de Pesquisa. São Paulo/Santiago do Chile. Cebrap/Rimisp. 2013. 

KERSTENETZKY, Celia. Por que se importar com a desigualdade? Dados [online] – 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, no. 4, 2002, p. 649-675. 

KERSTENETZKY, Celia; KERSTENETZKY, Jaques. O Estado (de Bem-Estar Social) 
como Ator do Desenvolvimento: uma história das ideias. Dados [online] – Revista de Ciências 
Sociais, Rio de Janeiro, vol. 58, no. 3, 2015, p. 581-615. 

KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Editora Saraiva, 
2014 (Edição original, 1936). 

KLINK, Jeroen. Por que as regiões metropolitanas continuam tão ingovernáveis? 
Problematizando a reestruturação e o reescalonamento do Estado social-desenvolvimentista em 
espaços metropolitanos. In: Bernardo Alves Furtado, Cleando Krause, Karla Christina Batista 
de França (eds.). Território metropolitano, políticas municipais: por soluções conjuntas de 
problemas urbanos no âmbito metropolitano. Brasília: IPEA, 2013. 

______. A escalaridade e a espacialidade do (novo) desenvolvimentismo: uma exploração 
conceitual para o debate. In: Carlos Brandão e Hipólita Siqueira (orgs.). Pacto federativo, 
integração nacional e desenvolvimento regional. Fundação Perseu Abramo, 2013.  

KLINK, Jeroen; DENALDI, Rosana. On financialization and state spacial fixes in Brazil. A 
geographical and historical interpretation of the housing program My House My Life. Habitat 
International, vo. 44, 2014, p. 220-226. 

KLINK, Jeroen et al. O campo e a práxis transformadora do Planejamento: reflexões para 
uma agenda brasileira. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, vol. 18, 2016, p. 
381-392. 



223 
 

KLINK, Jeroen; SOUZA, Marcos. Financeirização: conceitos, experiências e a relevância 
para o campo do planejamento urbano brasileiro. In. Cadernos Metrópoles, São Paulo, vol. 19, 
no. 39, maio/ago 2017, p. 379-406. 

KOVARICK, Lucio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

KRUGMAN, Paul. Geography and trade. Leuvan University Press, Belgium/MIT Press, 
Cambridge, Massachussets. 1991. 

KRUGMAN, P. What´s new about the New Economic Geography? Oxford Review of 
Economic Policy, vo. 14, n. 2, 1998, p. 7-17,. Acesso em: fev/2014. 

______. The New Economic Geography, now middle-aged. Association of American 
Geographers, April 16, 2010. Disponível em http://www.princeton.edu/~pkrugman/aag.pdf. 
Acesso em: fev/2014. 

KUHN, Thomas. The structure of scientific revolutions. The University of Chicago, 1970. 

LARANJA, M.; UYARRA, E.; FLANAGAN, K. Policies for Science, technology and 
innovation: translating rationales into regional policies in a multi-level setting. Research 
Policy, vo. 37, n. 5, 2008, p. 823-835. Acesso em: fev/2014. 

LASCOUMES, Pierre; GALÈS, Patrick (dir). Gouverner par les instruments. 1ª ed. Paris: 
Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques. 2004. 

LAW-YONE, Another Planning Theory? Rewriting the Meta – Narrative, Planing Theory 
(Los Angeles, London, New Delhi and Singapore), vol 6 (3), 2007, p. 315–326. 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro Editora,1970. 

______. La revolución urbana. São Paulo: Alianza, 1972. 

LEMOS, Mauro Borges; SANTOS, Fabiana; CROCCO, Marco. Condicionantes territoriais 
das aglomerações industriais sob ambientes periféricos. In DINIZ, Clélio Campolina e 
LEMOS, Mauro Borges (orgs.) Economia e Território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

LEYSHON, A.; THRIFT, N. The capitalization of almost everything. The future of finance 
and capitalism, Theory, Culture & Society (SAGE- Los Angeles, London, New Delhi and 
Singapore). Vo.24 (7-8), 2007, p. 97-115. 

LI, Y.; WU, F. The transformation of regional governance in China: the rescaling of 
statehood. Progress in Planning, vo. 78, n. 2, 2012, p. 55-99. Acesso em: fev/2014. 

LIMA, Ana Carolina e SIMÕES, Rodrigo. Teorias clássicas do desenvolvimento regional e 
suas implicações de política econômica: o caso do Brasil, in Revista de Desenvolvimento 
Econômico, Salvador, BA, Ano XII n. 21, julho de 2010. 

LIMONAD, Ester. Muito além do jardim: planejamento ou urbanismo, do que estamos 
falando? In Costa, G.M.; Costa, H.S. De Moura; Monte-Mor, R. L. De Melo. (Orgs.) Teorias e 
Práticas Urbanas. Condições para a Sociedade Urbana. Belo Horizonte: Com Arte, 2015. 

LINHARES, L. Planejamento: do economicismo moderno à dialética sócio-espacial. 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol.10, no. 1, maio 2008. 

LIPIETZ, A.  Mirages et miracles. Problèmes de l'industrialisation dans le Tiers 
Monde. Paris: Editions La Découverte, 1985. 



224 
 

LIPIETZ, A. The post-fordist world: labour relations, international hierarchy and global 
ecology. Review of International Economy, Routledge-UK, vo. 4, n. 1, 1997, p.1-41. 

LOJKINE, Jean. O Estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981. 

LOMBORG, Bjorn. The skeptical environmentalist: measuring the real state of the world. 
Cambridge University Press, 2002. 

LÖSCH, Auguste. The economics of location. New Haven: Yale University Press, 1954 
(Edição original: 1940). 

LOTTA, Gabriela; FAVARETO, Arilson. Desafios da integração nos novos arranjos 
institucionais de políticas públicas no Brasil. Revista de Sociologia e Política, vol. 24, no. 
57, Curitiba, março de 2016. 

LUUKKONEN, J.; MOILANEN, H. Territoriality in the strategies and practices of the 
territorial cohesion policy of the European Union: territorial challenges in implementing soft 
planning. European Planning Studies, vo. 20, n. 3, 2012, p. 481-500. Acesso em: jan/2014.  

MACEDO, Fernando; COÊLHO, Vitarque. A Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR e os Fundos Constitucionais de Financiamento. Globalização em Tempos 
de Regionalização – Repercussões no Território, Seminário Internacional sobre 
Desenvolvimento Regional. Santa Cruz do Sul, RS, Brasil, 9 a 11 de setembro de 2015. 

MADUREIRA, E.M.P. Desenvolvimento regional: principais teorias. Revista Thêma et 
Scientia, vol.5, no.2, 2015. 

MAHONEY, James. & THELEN, Kathleen. Explaining institutional change: ambiguity, 
agency and power. Cambridge University Press, 2010. 

MAHOVE, Golden. Community Investiment Programme: Case Study of Maruleng and 
Bushbuckridge Community Public Private Partnership Initiative. Paper presented at Dynamics 
of Rural Transformation in Emerging Economies, New Delhi, India, 2010. Disponível em: 
http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=180&id_sub=660 

MAIA GOMES, G. Velhas secas em novos sertões: continuidade e mudança nas economias 
do semiárido e dos cerrados nordestinos. IPEA. Brasília. 2001. 

MAILLAT D. & PERRIN J.-C. (Orgs). Entreprises Innovatrices et Développement 
Territorial. Neuchâtel, EDES, 1992. 

MAKGETLA, Neva. Synthesis Paper: South Africa. Paper apresentado à Conferência 
Internacional Dynamics of Rural Transformation in Emerging Economies, New Delhi, India, 
2010. 

MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias: planejamento 
urbano no Brasil. In Otilia Arantes, Carlos Vainer e Ermínia Maricato (orgs.). A cidade do 
pensamento único: desmanchando consensos. Editora Vozes, 2000. 

MARINGANTI, A. et al. Where is the Geography¿ World Bank’s WDR 2009. Economic & 
Political Weekly, vo. 44, n. 29, jul.2009.    

MARINKO, B. Building cross-border communities through cooperation: EU regional 
policy and cross-border regions as spaces of government. Journal of Comparative Politics, 
Slovenia, vol. 5, n. 2, 2012, p. 42-60. Acesso em: jan/2014. 



225 
 

MARKUSEN, A. Continuity and Change in Regional Planning and Policy: Scholarship in 
the Style of William Alonso. International Regional Science Review, vo. 24, n. 3, 2001, p. 396-
403. Acesso em:jan/2014. 

MARQUES, Eduardo. Notas críticas à literatura sobre Estado, Políticas Estatais e Atores 
Políticos. Boletim Bibliográfico de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, no. 43, 1997, p. 67-102. 

MARQUES, E. (org). Dossiê: Capitais do Urbano. De volta aos capitais para melhor entender 
as políticas urbanas.  Novos Estudos Cebrap, vol. 35, no. 2, 2016, p. 15-33. 

MASSEY, Doreen. Space, place and gender. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 
1994. 

MASSEY, Doreen. Spaces of politics, in Human Geography Today, Massey, D., J. Allen and 
P. Sarre (eds.), Cambridge, Polity Press, 1999. 

MASSEY, Doreen. Geometrías del poder y la conceptualización del espacio, CLACSO- 
Caracas, Centro Internacional Miranda, 2009. 

MATTAR, Jorge; PÉREZ, Luis Riffo. Notas sobre o desenvolvimento regional na América 
Latina e no Caribe e os desafios para a mudança estrutural com igualdade. In Boletim 
Regional, Urbano e Ambiental, n. 11, IPEA/DIRUR, 2015. 

MATTEO, Miguel. Teorias do desenvolvimento territorial. In: CRUZ, Bruno; FURTADO, 
Bernardo; MONASTERIO, Leonardo; JÚNIOR, Waldery (orgs.). Economia Regional e 
Urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil. IPEA, Brasília. 2011. 

MATTOS, C.A. Teorias del crescimiento endogeno: lectura desde los territorios de la 
periferia. Estudos avançados, vo.13, n. 36, 1999. 

MATTOS, C.A. De la planificación a la governance: implicancias para la gestion territorial 
y urbana. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.107, jul./dez 2005, p. 9-23. 

MEADOWS, D. L. MEADOWS, D. H., RANDERS, J. & BEHRENS, W.W. Limites do 
crescimento - um relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o dilema da humanidade. 
São Paulo: Ed. Perspectiva, 1972. 

MENDES, Constantino; MATTEO, Miguel. Formação e evolução do planejamento regional 
no Brasil. In: CRUZ, Bruno; FURTADO, Bernardo; MONASTERIO, Leonardo; JÚNIOR, 
Waldery (orgs.).  Economia Regional e Urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil. IPEA, 
Brasília. 2011. 

MENDES, Flávio da Silva. O Ovo do Ornitorrinco: A trajetória de Francisco de Oliveira, 
Campinas, São Paulo Tese de Doutorado. Unicamp, 2015. 

MERRIFIELD, A; SWYNGEDOUW, E. (editors).  The urbanization of injustice. London: 
Lawrence and Wishart, 1996. 

MIGDAL, J. “An Introduction”, in: J. Migdal; A. Kohli e V. Shue (orgs.), State Power and 
Social Forces: Domination and Transformation in the Third World. Cambridge, Cambridge 
University Press. 1994. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Boletim Regional Informativo da Política 
de Desenvolvimento Regional. Brasilia, no.8, set-dez 2008. 



226 
 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Estudo da Dimensão 
Territorial para o Planejamento – volume III Regiões. Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos. Brasília, 2008. 

MIRAFTAB, Faranak. Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South. 
2009. Disponível em: http://plt.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/1/32 

MONTEIRO NETO, Aristides, (org.). Governos estaduais no federalismo brasileiro: 
capacidades e limitações governativas em debate. Brasília: Ipea, 2014. 

MONTEIRO NETO, Aristides, Política de desenvolvimento regional: questão periférica no 
pacto federativo brasileiro. In: BRANDÃO, Carlos; SIQUEIRA, Hipólita (Org.). Pacto 
federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2013. 

MONTE-MÓR, Roberto Luís. A questão urbana e o planejamento urbano-regional no 
Brasil contemporâneo. In: DINIZ, Clélio Campolina; LEMOS, Mauro Borges (orgs.). 
Economia e Território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

______. Urbanização, sustentabilidade, desenvolvimento: complexidades e diversidades 
contemporâneas na produção do espaço urbano. In: Costa, G.M.; Costa, H.S. De Moura; Monte-
Mor, R. L. De Melo (Orgs.) Teorias e Práticas Urbanas. Condições para a Sociedade Urbana. 
Belo Horizonte: C/Arte, 2015.  

MOROSINI, P. Industrial clusters, knowledge integration and performance. World 
Development, vo. 32, n. 2, 2004, p. 305-326.  Acesso em fev/2014. 

MULLER, Pierre. L´analyse cognitive des politiques publiques: vers une sociologie politique 
de l´action publique. Revue Française de Science Politique, vo. 50, n. 2, 2000, p. 189-208. 

MYRDAL, G. Economic theory and under-developed regions. Gerald Duckworth & CO. 
LTD: London, 1957. 

NAÇÕES UNIDAS. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A hora da 
igualdade: brechas por fechar, caminhos por abrir. Brasília, DF: CEPAL, 2010. Disponível em: 
<http://archivo.cepal.org/pdfs/ebooks/lcg2432p.pdf>. Acesso em: out/2013.  

NETO, Leonardo G. Introdução à formação econômica do Nordeste. Recife: FUNDAJ. Ed. 
Massangana, 1989. 

NETO, Leonardo G. Brasil: caminhos e descaminhos. Ceplan, 2005. 

NETO, Leonardo G. e BRANDÃO, Carlos Antonio. A Formação Econômica do Brasil e a 
Questão Regional, A sair no livro “50 anos da FEB”, em 2009, pela Ordem dos Economistas 
do Brasil, disponível em: http://www.ufpa.br/epdir/images/docs/paper41.pdf 

NETO, Aristides Monteiro; CASTRO, Cesar Nunes; BRANDÃO, Carlos Antonio (orgs.). 
Desenvolvimento Regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Rio de Janeiro: 
IPEA, 2017. 

NORTH, Douglass; THOMAS, Robert Paul. The rise of the western world: a new economic 
history. Cambridge University Press, 1973. 

______. Teoria da localização e crescimento econômico regional. In: Schwartzman, J. 
Economia regional: textos escolhidos. Cedeplar, Belo Horizonte, 1977 

______. Structure and change in economic history. New York: Norton, 1981. 



227 
 

______. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge 
University Press, 1990.  

______. Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, 2005. 

NORTH, Douglass; WALLIS, John; WEINGAST, Barry. Violence and Social Orders: a 
conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press, 
2009. 

NORTH, Douglass. In the Shadow of Violence. Politics, Economics and the problems of 
development. Nova York: Cambridge University Press, 2012. 

O’BRIEN, R. Global financial integration: the end of geography. London: Royal Institute of 
International Affairs, 1992. 

OECD. How Regions Grow. Policy Brief. Mar. 2009.  Disponível em: 
http://www.oecd.org/regional/searf2009/42576934.pdf 

OECD. Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth. 2009. 

OECD. Regional Development Policies in OECD countries. Paris: OECD Publishing, 2010. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264087255-en. Acesso em: dez/2014. 

OECD. Regional Outlook 2011: Building resilient regions for stronger economies. Paris: 
OECD Publishing, 2011. Disponível em http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-
regional-development/regional-development-policies-in-oecd-countries_9789264087255-en .  
Acesso em out/2013. 

OHMAE, K. Globalization, regions and the new economy. UCLA, Center for Globalization 
and Policy Research, School of Public Policy and Social Research,  Working Paper, n. 1, 2001. 

OLIVEIRA, Carlos. Introdução: Lições da teoria econômica. IPEA. Boletim Regional 
Urbano e Ambiental 10, 2014.       

OLIVEIRA, Francisco de. A economia brasileira: crítica à razão dualista. São Paulo: Novos 
Estudos Cebrap, 1972. 

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

OLIVEIRA, Francisco de. A questão regional: a hegemonia inacabada. Estudos Avançados, 
vol. 7, no. 18, São Paulo, maio/agosto, 1993. 

OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à Razão Dualista / O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo. 
2003. 

OLIVEIRA, Francisco de. A navegação venturosa: ensaios sobre Celso Furtado. São Paulo: 
Boitempo. 2003. 

OLIVEIRA, Francisco de. A noiva da revolução / Elegia para uma re(li)gião. São Paulo: 
Boitempo Editoral. 2008. 

OLIVEIRA, Francisco de. Hegemonia às avessas. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, 
Ruy; RIZEK, Cibele (orgs.). Hegemonia às avessas. Economia, política e cultura na era da 
servidão financeira. São Paulo: Boitempo. 2010.                                

OSTROM, Elinor. Governing the commons – the evolution of institutions for collective 
action. Cambridge University Press. 1990. 



228 
 

PAULA, D. A. de. A comissão do Vale do São Francisco: Planejamento e Política pública nas 
décadas de 1940-1950. VI Simpósio Nacional Estado e Poder: Cultura, Universidade Federal 
de Sergipe. 2010. 

PACHECO, C. A. A Fragmentação da Nação. Campinas: Ed. Universidade Estadual de 
Campinas/IE, 1998. 

PACHECO, C. A.  Novos Padrões de Localização Industrial? Tendências Recentes dos 
Indicadores da Produção e do Investimento Industrial. Textos para discussão, no. 633. Brasília: 
IPEA. 1999. 

PECQUEUR, B. Le développement local: pour une économie des territoires. Paris, Syros, 
2000. 

PECQUEUR, B. Les territoires créateurs de nouvelles ressources productives: le cas de 
l’agglomération grenobloise, in Géographie, économie, société, vo. 7 (3), 2005. 

PELUCHA, M. et al. Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in 
rural development policy in The Czech Republic. Land Use Policy, vo. 34, set. 2013, p. 
91(13). Acesso em: fev/2014 

PERAFÁN, Mireya. O território do desenvolvimento e o desenvolvimento dos territórios: 
o novo rosto do desenvolvimento no Brasil e na Colômbia. 2007. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais).  Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Brasília, Brasília. 2007. 

PEREIRA, João M.M. As ideias do poder e o poder das ideias: o Banco Mundial como ator 
político-intelectual. Revista Brasileira de Educação, vol.19, no.56, 2014. 

PERKMANN, M. Cross-border regions in Europe: significance and drivers of regional cross-
border cooperation. European Urban and Regional Studies, vo. 10, n. 2, abr. 2003, p. 153-171. 
Acesso em: fev/2014. 

PERROUX, François.  O conceito de pólo de desenvolvimento. In: SCHWARTZMAN, J.  
(Org.).  Economia Regional:  textos escolhidos.  Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1977. p. 145-
156 (Edição original: Note sur la notion de póle de croissance, 1955). 

PETISCO, Andrea. Cidades, regiões e redes: estudo teórico-metodológico sobre suas relações 
no contexto contemporâneo. 2011. Tese (Doutorado em Geografia). Faculdade de Ciências e 
Tecnologia - Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2011. 

PIERSON, Paul. Politics in Time: history, institutions, and social analysis. Princeton 
University Press. 2004. 

PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. São Paulo: Editora Intrínseca, 2014. 

PINTO, Aníbal. Estilos de desarrollo. Conceptos, opciones, viabilidad, Documento DE/5, 
Santiago de Chile, ILPES, 1977. 

PIORE, M.; SABEL, C. The second industrial divide: possibilities for prosperity. New York, 
Basic Books, 1984. 

PIQUET, R., RIBEIRO, A. C. T. Tempos, ideias e lugares. O ensino do planejamento urbano 
e regional no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 10, no. 1, maio 
2008, p. 49-60. Disponível em http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.2008v10n1p49 

PIRES, R.; GOMIDE, A. Burocracia, democracia e políticas públicas: arranjos institucionais 
de políticas de desenvolvimento. Texto para discussão, 1940. Brasília: IPEA. 2014. 



229 
 

POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1959. 

______. A lógica das ciências sociais. In POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Brasília: 
Ed. UNB, 1978. 

PORTER, M. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 
vo. 76, n. 6, 1998, p. 77. Acesso em jan/2014.  

PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo, Brasiliense, 1942. 

PREBISCH, Raul. El desarrollo económico de la America Latina y algunos de sus 
principales problemas. In GURRIERI, A. La obra de Prebisch em la Cepal. Mexico: Fondo 
de Cultura Económica, 1949. 

PURCELL, Mark; BROWN, J. Christopher. Against the local trap: scale and the study of 
environment and development. Progress in Development Studies, vo. 5, n. 4, 2005, p. 279-297. 

PUTNAM, Robert. Comunidade e democracia – a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 1996. 

RAFESTTIN, Claude. Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione e 
informazione, in: TURCO, Angelo (Ed.). Regione e regionalizzazione: colloquio 
internazionale. Verona. Milano: Franco Ageli, 1984, p. 69-82. 

RANDOLPH, Rainer. Do planejamento colaborativo ao planejamento “subversivo”: 
reflexões sobre limitações e potencialidades de Planos Diretores no Brasil. Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografia e ciências sociales. Barcelona: Universidade de Barcelona, vol. 
XI, no. 245, 2007. Disponível em http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24517.htm 

______. A origem estrutural da subversão em sociedades capitalistas contemporâneas, suas 
práticas baseadas na vivência cotidiana e um novo paradigma de um contraplanejamento. In 
Costa, G.M.; Costa, H.S. De Moura; Monte-Mor, R. L. De Melo. (Orgs.) Teorias e Práticas 
Urbanas. Condições para a Sociedade Urbana. Belo Horizonte: Com Arte Editora, 2015. 

RAWLS, John. A theory of justice. Oxford: Oxford University Press, 1971. 

RESENDE, Guilherme Mendes. Avaliação de Políticas Públicas no Brasil: uma análise da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), IPEA, Brasília. 2017. 

RIBEIRO, Luiz César; DINIZ, Nelson. Financeirização, mercantilização e reestruturação 
espaço-temporal: reflexões a partir do enfoque dos ciclos sistêmicos de acumulação e da teoria 
do duplo movimento. Cadernos Metrópole, vol. 19, no.39, 2017, p. 351-377. 

RICARDO, A. S. A questão regional brasileira no século XXI: um olhar sobre o dissenso. 
Informações Sociais, Brasília, vol. 6, no. 1, jul/dez. 2012, p. 33-51. 

RICHARDSON, H.; BAE, C. C.; CHOE, S.S. Reshaping Regional Policy. UK, Edward Elgar 
Publishing, 2011.  

RIFFO, Luis. 50 años del Ilpes: evolución de los marcos conceptuales sobre desarrollo 
territorial, Serie Desarrollo Territorial, Naciones Unidas/CEPAL, 2013. 

RIGG, Jonathan et al. The world development report 2009 ‘reshapes economic geography’: 
geographical reflexions. Transactions of the Institute of British Geographers. NS 34, 2009, p. 
128-136. 



230 
 

RIST, Gilbert. Le développement : histoire d’une croyance occidentale, Paris: Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques. 2001. 

RODRÍGUEZ-POSE; CRESCENZI, Riccardo. Montanhas em um mundo plano: Por que a 
proximidade ainda importa para a localização da atividade econômica. Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e Regionais, vol.11, no. 2, 2009. 

RODRÍGUEZ-POSE, Economic Geographers and the limelight: the reaction to the 2009 
world development report. SERC. Department of Geography and Environment, London School 
of Economics, IMDEA. SERC Discussion Paper, no. 48, 2010. 

RODRÍGUEZ-POSE, A.; EZCURRA, R. Does decentralization matter for regional 
disparities? A cross country analysis. Journal of Economic Geography, Oxford, vo. 10, n. 5, 
2010, p. 619-644. Acesso em fev/2014. 

RODRIK, Dani. Premature deindustrialization. MIT, National Bureau of Economic 
Reaserch, Working Paper 20935, 2015. Disponível em: http://www.nber.org/papers/w20935. 

ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares. A colonização da terra e da moradia na era das 
finanças. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015. 

ROSTOW, W.  Etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não comunista. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1961. (Edição original 1960). 

ROY, A. Why India cannot plan its cities: informality, insurgence and the idiom of 
urbanization. Planning Theory, v. 8(1), 2009, p. 76-87. 

SAGHIN, I. et al. Rethinking the territorial pact in the context of European territorial 
cohesion. JURA Journal of Urban and Regional Analysis, vo. V, n.1, 2013, p. 89-98. Acesso 
em: jan/2014. 

SANFECILI, D. Financeirização e a produção do espaço urbano no Brasil: uma 
contribuição ao debate. Eure. Santiago, vol. 39, no. 118, 2013, p. 27-46. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 
Hucitec, 1996. 

______. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 12ª ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2005. 

SARACENO, Elena. La experiência europea de dessarrollo rural y su utilidad para el 
contexto latinoamericano. Apresentado no Seminário Internacional “Agricultura Familiar y 
Dessarollo Sustentable”, Brasília, EMBRAPA, 21 a 23 de nov. 2001 

SASSEN, Saskia. Cities in a World Economy Pine Forge Press, 1994. 

SAUER, Sérgio e BORRAS, Saturnino Jr. “Land grabbing” e “green grabbing”: uma leitura 
da “corrida na produção acadêmica” sobre a apropriação global de terras. Revista de Geografia 
Agrária. Edição especial, jun 2016, p. 6-42. 

SCHNEIDER, Sérgio. A abordagem territorial do desenvolvimento rural e suas 
articulações externas. Sociologias, Porto Alegre, ano 6, no. 11, 2004, p. 88-125. 

SCHON, P. Territorial cohesion in Europe? Planning Theory and Practice, vo. 6, n. 3, set. 
2005, p. 389-400. Acesso em: jan/2014. 



231 
 

SCHOUT, J.A.; JORDAN, A. J. From cohesion to territorial policy integration (TPI): 
Exploring the governance challenges in the European union. European Planning Studies, vo. 
15, n. 6, jul 2007, p. 835-851. Acesso em: jan/2014. 

SCOTT, A. J.; AGNEW, J.; SOJA, E. W. e STORPER, M. Cidades-regiões globais. Espaço e 
Debate. São Paulo, n. 41, 2001, p. 41-25. 

SEN, Amartya. Inequality reexamined. Harvard University Press. 1992. 

______. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo, Companhia Das Letras, 1999. 

SERAVALLI, Gilberto. An Introduction to Place-Based Development Economics and 
Policy. Switzerland: Springer International. 2015. 

SERVILLO, L. Territorial cohesion discourses: hegemonic strategic concepts in European 
Spatial Planning. Planning Theory and Practice, vo. 11, n. 3, 2010, p. 397-416. Acesso em: 
fev/2014. 

SHEARD, N. Regional policy in a multiregional setting: when the poorest are hurt by 
subsides. Review of World Economics, vo. 148, n. 2, 2012, p. 403-423. Acesso em: fev.2014. 

SILVA, Sandro Pereira. Avanços e limites na implementação de políticas públicas nacionais 
sob a abordagem territorial no Brasil. Texto para discussão. Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada: IPEA, 2013. 

______. Análise da trajetória institucional de implementação da Política Nacional de 
Desenvolvimento regional no Brasil, Rev. Serv. Público Brasília 67 (3), jul/set.2016, p. 351-
376. 

SILVA, Simone A. O Planejamento Regional Brasileiro pós Constituição Federal de 1988: 
instituições, políticas e atores, São Paulo, (dissertação apresentada à FFLCH, Mestrado em 
Geografia), 2014. 

______. A PNDR e o planejamento regional brasileiro no início do século XXI, texto para 
discussão, IPEA, Brasília, 2015. 

SIQUEIRA, Hipólita. Dinâmica regional brasileira (1990-2012). In Carlos Brandão e 
Hipólita Siqueira (orgs.). Pacto federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. 
Fundação Perseu Abramo, 2013. 

______. Novo-desenvolvimentismo e dinâmica urbano-regional no Brasil (2004-2012). 
Eure, vol 41, n. 122, 2015, p. 261-277. 

SKOCPOL, Theda. “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current 
Research”, in Evans;.Rueschmeyer; Skocpol (eds.) Bringing the State Back In. New York, 
Cambridge University Press. 1985. 

SMITH, Neil. Geography, difference and politics of scale. In DOHERTY, J., GRAHAM, E., 
and MALEK, M. (eds.). Postmodernism and the social sciences. New York: St Martin Press, 
1992. 

SOJA, Edward. Postmodern geographies. London/New York: Verso, 1989. 

SOLOW, Robert M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal 
of Economics, 70, 1956, p. 65-94. 



232 
 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, 
ano 8, no.16, jul/dez 2006, p. 20-45. 

SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. São Paulo: Leya Casa da Palavra, 
2017. 

STERNBERG, R.; LITZENBERGER, T. Regional clusters in Germany – their geography 
and their relevance for entrepreneurial activities. European Planning Studies, vo. 12, n. 6, 2004, 
p. 767-791. Acesso em: jan/2014. 

STEWART, Murray. “Collaboration in multi-actor governance”. In: Michael Haus; Hubert 
Heinelt and Murray Stewart (eds.). Urban governance and democracy. Leadership and 
community involvement. London: Routledge. 2005. 

STIGLITZ, J.E.; SEN, A.; FITOUSSI, J.P. The measurement of economic performance and 
social progress revisited. Columbia University, OFCE working paper, 2009. Disponível em: 
http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/1-Measurement.pdf Acesso em: out 2013. 

STORPER, Michael; VENABLES, Anthony J. Buzz: Face-To-Face Contact and the Urban 
Economy. Journal of Economic Geography, 4(4), 2004, p. 351-370. 

SUNKEL, O. e GLICO, N. (orgs.). Estilos de desarrollo y medio ambiente em la América 
Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1980. 

SWYNGEDOUW, Erik A. The Roots of Geographical Change: 1973 to the Present. 
Geografiska Annaler. Series B, Human Geography; Vo. 71, No. 1, 1989, p. 31-42. 

SWYNGEDOUW, E. Neither global nor local: “glocalisation” and the politics of scale. In 
COX, K. R. (org.). Spaces of globalization: reasserting the power of the local. New York, 
London: The Guillford Press, 1997. 

TAVARES, Hermes. Celso Furtado e o planejamento: teoria e ação. Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e Regionais, vol. 6, no. 2, novembro 2004. 

TAVARES, Hermes. Desenvolvimento, região e poder regional: a visão de Celso Furtado. 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 13, no. 2, novembro 2011. 

TAVARES, Jeferson Cristiano. Eixos: novo paradigma de planejamento regional? Os eixos 
de infraestrutura nos PPA’s nacionais, na lirsa e na macrometrópole paulista, Cadernos 
Metropolitanos, São Paulo, vol. 18, no.37, 2016, p. 671-695. 

THEIS, M.I.; GALVÃO, A.C.F. A Formulação de Políticas Públicas e as concepções de 
território, espaço e região. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol.14, n.2, 2012, 
p. 55-69.   

THISSE, Jacques François. Geografia econômica. In: CRUZ, Bruno; FURTADO, Bernardo; 
MONASTERIO, Leonardo; JÚNIOR, Waldery (orgs.).  Economia Regional e Urbana: teorias 
e métodos com ênfase no Brasil. IPEA, Brasília. 2011. 

TODTLING, F.; TRIPPL, M. One size fits all? Towards a differentiated regional innovation 
policy approach. Research Policy, vo. 34, no. 8, 2005. Acesso em: fev/2014. 

TOPALOV, Christian. La urbanización capitalista: algunos elementos para su análisis. 
Mexico: Editorial Edicol Mexico, 1979. 

TRASCA, D. et al. Territorial efficiency of the cohesion policy in Romania. Theoretical and 
Applied Economics, vo.1, n. 578, iss 1(578), 2013, p. 103-112. Acesso em: fev/2014. 



233 
 

TUNCER, A. The federal effect: the role of federal Germany 
upon the development of European Union regional policies. International Journal of Human 
Sciences, Singapore, vo. 9, n. 1, 2012, p. 793-815. 

ULLTVEIT-MOE, K.H. Regional policy design: an analysis of relocation, efficiency and 
equity. European Economic Review, Amsterdam, NL, vo. 51, n. 6, 2007, p. 1443-1467. Acesso 
em: jan/2014. 

VAINER, C. Pátria, empresa e mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva do 
planejamento. In: Arantes, O., Vainer, C. e Maricato, E. A cidade do pensamento único. 
Desmanchando consensos. Vozes. Petrópolis, 2000. 

VAINER, C. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder local? Cadernos 
IPPUR. Ano XV, no. 2. Rio de Janeiro: UFRJ/IPPUR, 2001. 

VAINER, C. Lugar, Região, Nação, Mundo – Explorações Históricas do debate acerca das 
escalas da ação política. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol.8, no.2 
nov.2006. 

VAINER, C. Planejamento territorial e projeto nacional: os desafios da fragmentação. 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 9, no. 1, maio 2007. 

VANOLO, A. European spatial planning between competitiveness and territorial 
cohesion: shadows of neo-liberalism. European Planning Studies. Abingdon, vo.18, n.8, 2010, 
p. 1301-1315. Acesso em: fev/2014. 

VARGA, Attila. Place based, spatially blind or both¿ Challenges in estimating the impacts 
of development policies: the case of GRM policy impact modeling approach. International 
Regional Science Review, 2015, p.1-24. 

VEIGA, José Eli. A face rural do desenvolvimento – natureza, território e agricultura. Porto 
Alegre: Ed. UFRGS. 2000. 

VEIGA, José Eli, Cidades imaginárias – o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: 
Ed. Associados. 2002. 

VEIGA, José Eli. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005.  

VEIGA, José Eli. Neodesenvolvimentismo: quinze anos de gestação, São Paulo, Editora 
Perspectiva, 2006. 

VEIGA, José Eli. Indicadores de sustentabilidade. Estudos Avançados, vol. 24, no. 68. São 
Paulo, 2010. 

VEIGA, José Eli, Darwinismo e humanidades. Revista da Universidade Federal de Minas 
Gerais, vol. 21, no.12, 2014. 

VELTZ, P. Mondialization. Villes et territoires. L’économie d’archipel. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1996. 

VELTZ, P. Des Lieux & Des Liens: politiques du territoire a l’heure de la mondialisation. 
Paris: Éditions de l’Aube, 2002. 

VICTOR, P. Managing whitout growth. Slower by design not disaster. Camberley, UK: 
Edward Elgar, 2008. 



234 
 

VITTE, Claudete C.S. O Planejamento Territorial e a dimensão espacial do 
Desenvolvimento: algumas das experiências recentes no Brasil, Revista Política e 
Planejamento Regional, Rio de Janeiro, 2015, p. 1-18. 

WANDERLEY, Maria Nazareth Baudel. Um saber necessário: os estudos rurais no Brasil. 
Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2011. 

WEBER, Alfred. Theory of the location of industries. Chicago: Chicago University, 1969 
(Edição original 1909).   

YUPENG, He. Town development as key to improve urban rural linkages: evidence from 
data analysis. Paper presented at Dynamics of Rural Transformation in Emerging Economies, 
New Delhi, India, 2010.  
Disponível:http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=180&id_sub
=660 

ZHOURI A. A re-volta da ecologia política – Conflitos ambientais no Brasil – Henry Acselrad 
(org.), Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004. In: Ambiente e Sociedade, vol.7, no.2, 2004, p. 
211-213. 

ZILLMER, S., BOHME, K. EU Regional Policy: territorial cohesion objectives and realities. 
Spatial Foresight, 2010. Disponível em http://www.regionalstudies.org/events/2010/may-
pecs/papers/Zillmer.pdf 

 

 

 

 


