
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SOUSA, C. M., THEIS, I. M., and BARBOSA, J. L. A., eds. Políticas, 
Escalas, Territórios. In: Celso Furtado: a esperança militante (Desafios): vol. 3 
[online]. Campina Grande: EDUEPB, 2020, pp. 165-310. Projeto editorial 100 
anos de Celso Furtado collection, vol. 3. ISBN: 978-65-86221-12-1. 
https://doi.org/10.7476/9786586221688. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a 
licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo 
licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 

 
 
 
 

Parte II - Políticas, Escalas, Territórios 
 

Cidoval Morais de Sousa 
Ivo Marcos Theis 

José Luciano Albino Barbosa 
(orgs) 

 

https://doi.org/10.7476/9786586221688
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Parte II
Políticas,  
Escalas,  

Territórios





165

Política Nacional de  
Desenvolvimento Regional no Brasil -  
Incapacidade ou Não-Acontecimento?  

Uma Interrogação Pendente

Rainer Randolph1

Introdução

“Captar a natureza do subdesenvolvimento não é tarefa fácil; mui-
tas são as dimensões e as que são facilmente visíveis nem sempre são as 
mais significativas” (FURTADO 1974, p. 22). Apesar do presente traba-
lho não estar voltado às mencionadas dimensões, essa expressão pode 
ser seu lema; ou seja, ao invés de ter como objeto o subdesenvolvimento, 
procura-se identificar a “natureza” daqueles que estão “envolvidos” no 
“des”-envolvimento. Aí vale a frase quase ipsis litteris: identificar a natu-
reza daqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento (e, por tabela, 
o não-desenvolvimento) não é tarefa fácil porque muitas das dimensões 
facilmente visíveis nem sempre – ou, talvez, raras vezes – são as mais 
significativas.

Talvez não seja tão difícil encontrar as muitas “dimensões” que permi-
tiriam identificar a natureza daqueles que contribuem para o desenvol-
vimento. Na literatura encontram-se indicações de diferentes dimensões 
a partir de diversas abordagens (démarches) que não serão citadas aqui. 
O próprio Furtado é considerado um dos mais importantes autores, não 
apenas por sua produção intelectual, mas também como “envolvido” por 
causa da sua atuação como planejador em vários órgãos governamentais 
durante muitos anos. 

1 Professor Titular aposentado da UFRJ; Prof. Colaborador Voluntário e docente per-
manente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ, e-mail: rainer.
randolph@gmail.com.
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No âmbito do espaço limitado de presente capítulo, deve-se ter, pri-
meiro, uma resposta ao desafio de Furtado de não eliminar, de ante-
mão, dimensões significativas da exposição. Eis uma questão “dialética”, 
à medida que o julgamento sobre importância ou significado de uma 
dimensão exigiria o conhecimento da totalidade das dimensões da qual 
as mais significativas constituem um grupo particular. Este o dilema 
metodológico de qualquer processo de produção de conhecimento, que 
tem a pretensão de revelar algo que não seja apenas a “aparência” relati-
vamente pouco significativa de um fenômeno

De alguma forma como expressão dessa dialética – post factum -, ado-
ta-se os seguintes procedimentos e providências:

1. inicialmente, no primeiro item, será indicada a política de desen-
volvimento regional em nível federal como assunto da investigação, deli-
mitando seu horizonte histórico e os recortes regionais contemplados. 
Assim, o estudo se refere a manifestações políticas pelo Estado brasileiro 
e diferentes governos mais ou menos facilmente visíveis de (des) envol-
vimento dos anos 1950/60 até o presente. Especificamente, interessam 
características de políticas de desenvolvimento regional formuladas e/
ou implementadas pelos diferentes governos federais dos anos de 1950 a 
1963 e do período de 2003 a 2019, como referencia empírica do presente 
trabalho. Numa breve apreciação da literatura sobre estes assuntos será 
identificada a dimensão dos resultados obtidos por essas políticas como 
a mais significativa para sua apreciação. À medida que esta parte visa 
apontar a referência empírica do estudo e contribuir para uma primeira 
problematização, a análise das referidas políticas não será aprofundada; 

2. a finalidade da parte seguinte será mostrar as limitações de julgar 
sucesso ou fracasso dessas políticas de desenvolvimento regional ape-
nas a partir de seus (aparentes) resultados. É necessário, para identificar 
possíveis dimensões mais “ocultas”, contemplar, também, além da exe-
cução de políticas – alcance ou não de metas, objetivos etc, - as formas 
de sua articulação/ formulação e instituição/ institucionalização. Assim, 
como forma de afastar-se de um víeis positivista, “resultados” precisam 
ser compreendidos, também, como uma forma de exclusão de outras 
possibilidades. Aquilo que chamamos de “não-acontecimentos” são tão 
“resultados” como os próprios; sua “produção” antecede, em muitos 
casos, a própria instalação da política ou mesmo ocorre concomitante-
mente a caminho do alcance de determinados resultados. São expressão 
de “potencialidades” de uma política não realizadas por determinadas 
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“razões” que, muitas vezes, são apenas mencionadas genericamente sem 
maior investigação enquanto forças que impedem “outros resultados”. 
Será mostrado que a identificação e qualificação dessa dimensão como 
“significativa”  é possível e necessária. Assim, aqui será introduzida uma 
dimensão institucional e estrutural da produção desses “resultados” – do 
“não-acontecido” - onde se dará ênfase à produção dessa sua “natureza”, 
variável com o tempo; 

3. no próximo item, essa discussão será continuada por meio da apre-
sentação de uma outra dimensão ligada a processo de ação e atuação 
governamental, que dirige a atenção à “dialética” entre estrutura insti-
tucional e dinâmicas de atuação, numa perspectiva da execução de polí-
ticas. Articulação dialética, diga-se de passagem,  que não se revela sob 
a observação de falta de sucesso ou de possíveis fracassos das políticas; 
precisam ser contemplados os processos de atuação dos governos.

4. finalmente, a breve conclusão retoma a pergunta do título do pre-
sente trabalho a respeito da caracterização das políticas de desenvolvi-
mento regional que serviam aqui como ilustração. Não há como adiantar 
respostas definitivas se suas “falhas” tem sua origem em certas incom-
petências; ou que apontam para sua compreensão como “não-aconteci-
mento” na medida que uma boa parte das apreciações por especialistas 
e estudiosos questiona até se devam ser consideradas como de desenvol-
vimento regional. De alguma forma, até Celso Furtado (2002, p.36) vai 
propor, numa publicação de 2002, que um processo de reconstrução de 
políticas regionais deve considerar uma maior participação popular no 
sistema das decisões. As dificuldades de seguir neste caminho são breve-
mente apontadas no final da argumentação do presente texto. 

Políticas de desenvolvimento regional  
desde a década de 1950

Na literatura há certa diversidade e discordância entre as abordagens 
sobre as principais características de diferentes períodos históricos na 
trajetória de políticas brasileiras de desenvolvimento regional. Além de 
diferentes caracterizações, há divergências mesmo em relação à abran-
gência histórica e territorial das suas periodizações. Apenas para ilus-
trar, Pitanga (2014) aponta cinco etapas históricas da política regional 
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brasileira de 1877 a 20022; uma sexta de 2003 adiante não é mencionada. 
Já Carvalho (2014, p. 298-305) observa, ao abordar a experiência passada 
do desenvolvimento regional no Brasil, que “planejamento e desenvolvi-
mento regional no Brasil nasceu no Nordeste” cuja experiência abrange 
os 30 anos que vão de 1950 ao final dos anos 1980. Gumiero (2017), tam-
bém em relação à política regional para o Nordeste, diferencia quatro 
fases desde a década de 1950 até ao governo Lula e Dilma Rousseff, de 
2003 a 2014. As periodizações estão vinculadas, também, a cada vez mais 
específicas regionalizações das políticas de desenvolvimento. 

Dentro do foco do atual trabalho, não é preciso entrar numa discussão 
a este respeito. Pode-se constatar um certo consenso dos analistas – e 
senso comum na sociedade - que as desigualdades econômicos e sociais 
entre estados e suas aglomerações em (macro) regiões constituem o 
principal problema e dão origem a propostas e intervenções regionais do 
governo federal. Como é sabido, a região Nordeste se destaca como prin-
cipal alvo destes esforços durante um longo período da história brasileira.

Esse enfoque da política da União pode se verificar – diferenciada-
mente – em dois momentos históricos, que servem para a atual discus-
são como referencial e ilustração desses períodos. Não será necessário 
aprofundar alcance ou não das proposições e objetivos de suas políticas à 
medida que se pretende apenas apresentar apreciações de autores a res-
peito de seus supostos “sucessos” ou “fracassos”. São contextos impor-
tantes para o presente estudo, porque essas “realidades” vão justificar a 
perspectiva aqui adotada

Começando pelo momento mais recente, este se inicia em 2003 quando 
o recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cum-
prir um compromisso assumido durante a campanha eleitoral, e atribui 
prioridade ao problema das desigualdades regionais na sua agenda polí-
tica, com a formulação de uma Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR). Resultado de uma série de esforços prévios de analises 
e diagnósticos3, só em 2007 no início da segunda gestão do governo Lula 
será institucionalizada por Decreto Presidencial Nº 6.047, de 22 de feve-
reiro daquele ano. A emergência dessa política foi, conforme Macedo e 

2  O autor indica que essa periodização da intervenção do governo na questão regio-
nal é uma adaptação do documento de referência da Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Regional (BRASIL 2012) e do relatório “Fundos Constitucionais de 
Financiamento”, ambos disponíveis no site do MI.

3  Vide a sistematização em Costa (2016) e sua indicação de um trabalho de Araújo de 
1999, considerado da maior influência para a formulação da política; 
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Porto (2018, p. 611), “considerada um marco na retomada da questão do 
desenvolvimento regional, após mais de duas décadas de esvaziamento 
das políticas anteriores e dos instrumentos para combater as iniquidades 
regionais no país”4.

Em termos de seus resultados essa PNDR não foi considerada uma 
história de sucessos porque, naquele momento, sua proposta, apesar de 
levantar “pontos da maior importância para a questão regional brasileira 
... não chegou a ser concretizada em termos institucionais e no tocante aos 
meios e instrumentos necessários para sua implantação” (GUIMARÃES 
NETO 2012, p. 206). Alegou-se que possíveis avanços de redução de desi-
gualdades regionais durante os anos do então governo devam ser credi-
tados a resultados regionalmente diferenciados de políticas setoriais. Ou 
seja, a redução (relativa) de tais desigualdades (BRANDÃO 2014, p. 340) 
se deveu às características das políticas setoriais implementadas, e não a 
uma atuação regional deliberada5.

A respeito de um renovado esforço, a partir de 2012, de criar uma nova 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR II) enquanto lei, 
Brandão (2014, p. 339) já chamou atenção, em 2014, para o perigo de a 
nova PNDR II ter o mesmo destino da versão anterior, apesar de ter con-
siderado seu resultado bastante coerente. Nem tanto pelas razões alinha-
das por Guimarães Neto, mas por causa da escassez “de atores políticos de 
peso que sustentam uma política de tal complexidade” (BRANDÃO, 2014, 
p. 342). E mesmo a formulação de uma proposta da PNDR II por meio 
de um amplo processo de consulta e participação não consolidou, como 
segue o autor, “a legitimação e força política suficientes para romper o 
impasse da implementação de políticas nacionais e regionais de desen-
volvimento ...”. Ou seja, atribuiu a responsabilidade pela, então, possível 
não aprovação do projeto de lei da PNDR II e de sua subsequente não 
implantação, a determinadas circunstâncias (forças) políticas e sociais. 
E além de poder faltar sustentação, Brandão (2014, p. 342) vê, mais 

4  Vide também Silva (2016, p. 373) que considerou que a principal novidade expressa 
pela PNDR, além de trazer de volta a temática do desenvolvimento regional à agenda 
pública, foi o fato de ser a primeira experiência verdadeiramente nacional de desen-
volvimento regional, isto é, com foco de atuação diferenciada de acordo com as reali-
dades inter-regionais e intrarregionais em todo o território brasileiro.”

5  Conforme relata Coelho (2015, p. 280) Guimarães Neto diferencia políticas e ações 
explicitamente voltadas para o desenvolvimento regional e políticas e ações implicita-
mente regionais; vide também a definição em Silva (2015, p.22) que “políticas regionais 
implícitas” são aquelas políticas setoriais com abordagem territorial; para isto tam-
bém Brandão (2019)
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radicalmente, a possibilidade de ser ativamente combatido e interditado 
por “forças arcaicas e conservadoras” da sociedade brasileira.

Os receios de Brandão vão se tornar realidade em 2019. Em 30 de maio 
daquele ano, sem ter sido anunciado no programa do candidato vitorioso 
à presidência nas eleições de 20186, o Governo recém-empossado em 
janeiro institui pelo Decreto Nº 9.810 da Presidência da República uma 
nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Revoga o 
supramencionado decreto de 2017 a respeito do mesmo assunto e deter-
mina como sua finalidade “reduzir as desigualdades econômicas e sociais, 
intra e inter-regionais, por meio da criação de oportunidades de desen-
volvimento que resultem em crescimento econômico, geração de renda e 
melhoria da qualidade de vida da população” (BRASIL 2019). 

Desta forma, a não institucionalização da PNDR II desde 20137, con-
firmam as conjecturas de Brandão a respeito de seu “destino”, pois ela foi 
implicitamente “enterrada” pelo decreto de 2019,  que revogou a política 
anterior (PNDR I), em vigor até aquele momento, e ignorou a tramitação 
do respectivo projeto de lei da PNDR II no Congresso. Diante das mudan-
ças no quadro político-governamental do país ocorridas após o fim do 
primeiro mandato da Presidente Dilma, já manifestamos (RANDOLPH 
2017) nosso ceticismo em relação à aprovação e implantação do projeto 
de Política Nacional de Planejamento Regional de 2012/2013, ou mesmo 
de iniciativas semelhantes em nível federal.

Em 2007 deu-se a institucionalização da PNDR. Neste mesmo ano 
foram refundadas, por Lei Complementar, duas superintendências de 
desenvolvimento: a do Nordeste (Sudene) – a primeira experiência de 
política regional formulada e implementada no Brasil – e a da Amazônia 
(SUDAM), a primeira tendo sido criada em 1959, a segunda em 1967. 
Ambas haviam sido extintas em 2001. 

A divergência que surgiu por ocasião da recriação dessas duas supe-
rintendências parece confirmar a impressão de que a dimensão mais sig-
nificativa neste debate foi algum tipo de resultado que se esperava em 
vista das metas dessas políticas. Com o argumento de precisar conter as 
desigualdades dessas duas regiões em relação às demais, alguns autores8 
apoiaram essa medida, quando outros argumentaram contra ao conside-
rar a recriação desnecessária, uma vez que mesmo durante a fase do início 

6  Vide RANDOLPH 2018.
7  A proposta visava que a PNDR não seria apenas aprovada como uma política de 

governo, mas se tornaria uma política de Estado. 
8  Vide as indicações em Horsth et ali (2017, p. 549).
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de seu funcionamento até sua extinção não tinham conseguido modificar, 
substancialmente, a estrutura de desenvolvimento regional brasileiro9. 
Uma posição mais ponderada defendeu Costa (2016, p.9), à medida que 
chama a atenção que, ao julgar as realizações do planejamento regional 
efetuadas pela Sudene, se considere as condições nas quais foram “cons-
tritas nas possibilidades históricas concretas, que constroem caminhos 
mais ou menos obstaculizados para que o Estado exerça sua ´autonomia 
relativa´”,

Caracterização e apreciação da elaboração e realização de medidas de 
desenvolvimento regional para a região Nordeste do país, nos anos 1950 
e início de 1960 por parte da Sudene, já foram amplamente discutidas 
nos meios acadêmicos e político-social. Atribui-se ao economista Celso 
Furtado um protagonismo (CABRAL, 2011) em sua participação na for-
mulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Nordeste 
no âmbito do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN)10 e na criação da Sudene. 

Contra a oposição das oligarquias nordestinas11, com o apoio dos depu-
tados do Centro Sul ao relatório do GTDN a Sudene foi criada 

em dezembro de 1959, pela lei nº 3.692, com a finalidade 
de executar a política de desenvolvimento proposta para 
a região nordestina. Junto à lei que criou esse órgão, ins-
tituíram-se, inicialmente, dois mecanismos de incentivo 
(artigos 18 e 19, respectivamente) no sentido de atrair inves-
timentos para o Nordeste (ALMEIDA, ARAÚJO 2004, p. 
104).

Conforme Costa (2016, p. 69) foi objetivo da Sudene não apenas a 
modernização econômica, mas também a “modernização política” da 
região. Foi convicção de Celso Furtado que o fortalecimento da burguesia 

9 Como observam Pessoa e Milani (2013), mesmo em 2017, que os problemas regionais 
relacionados ao crescimento econômico, emprego e renda, pobreza extrema e saúde 
ainda estão presentes.

10  O GTDN, criado pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1958 (GTDN 1967).
11  Um dos principais argumentos contra a aprovação da Sudene era o temor de que have-

ria um controle excessivo do Governo Federal na região e a priorização da industria-
lização em detrimento de problemas regionais – como por exemplo, a seca. “Mas, por 
trás das críticas, estava o receio de que a criação do novo órgão interferisse significati-
vamente no padrão usual de direcionamento e apropriação de recursos federais pela 
oligarquia agrária nordestina, com o agravante de que o novo órgão também teria o 
importante papel de fiscalizar o uso das mesmas” (COSTA, 2015, p. 70).
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industrial do Nordeste seria capaz de enfrentar a tradicional elite agrária 
(COSTA 2016, 73).

O originalmente planejado sistema de captação de recursos para o 
empresariado regional (“sistema 34/12) acabou sendo desvirtuado ao 
permitir que empresários de outras regiões (Centro-Sul) abrissem filial 
na área da Sudene, o que incentivou a transferência de frações do capital 
industrial dessas regiões (e seus interesses) para o Nordeste. Mas, como 
afirma Costa (2016, p. 73), “não foi apenas no sistema de captação de 
recursos que a instituição teve que se reajustar ou viu parte de seu plane-
jamento inicial frustrado”.

Diferente da formulação das propostas de diferenciação regional das 
PNDR I e II no século XXI, a Sudene, por meio da aparência de neutrali-
dade do planejamento, surge 

como desfecho de um processo agudo de transformações e 
conflitos sociais, políticos e econômicos, com suas respec-
tivas implicações, tornando o Estado produtor também no 
Nordeste, à exemplo do que já ocorria no Sudeste. No plano 
do discurso, a problemática era traduzida como “questão 
regional”, “região problema”, “conflitos interregionais” e 
“ameaça à unidade nacional”.. (COSTA 2016, p. 86)

De outro lado, no plano político-prático, a questão a ser resolvida 
pela atuação regional do governo federal foi a integração nacional num 
momento mais intenso do debate, à segurança nacional. Essas obser-
vações levam a duvidar da “natureza” das políticas de desenvolvimento 
para o Nordeste – ou seja, questionar, pelos seus resultados, sua falta de 
sucesso ou mesmo fracasso.

Não se trata de evitar apreciar as diversas iniciativas de política nacio-
nal de desenvolvimento regional entre os anos 1950 e as duas primeiras 
décadas do século XXI. Compreende-se aqui que a política de desenvol-
vimento da Sudene e as formulações da PNDR constituem dois momen-
tos significativos numa sequência de esforços cujos resultados podem 
ser questionados, embora se reconheçam certos méritos e conquistas 
logradas.

Seria até mesmo possível duvidar se houve em algum momento da 
história brasileira realmente, em nível federal, uma sistemática e coe-
rente atuação governamental para elaborar e implementar políticas que 
pudessem ou mesmo quisessem contribuir para soluções dos problemas 
de desigualdades regionais no país. Apesar de ter apresentado poucas 
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indicações a respeito das políticas aqui mencionadas, é possível concor-
dar com a afirmação de Brandão (2010, p. 102)

.. o Brasil nunca conheceu verdadeiro processo de desen-
volvimento, posto que, malgrado dispor de mecanismos 
dinâmicos de crescimento econômico cíclico, convive com 
poderosas e permanentes estruturas de reprodução de desi-
gualdades que ampliam suas heterogeneidades estruturais 
e perenizam sua situação de subdesenvolvimento.

Ou seja, a dimensão na qual as políticas são julgadas diz respeito a 
sua incapacidade de romper “com poderosas e permanentes estruturas de 
reprodução de desigualdades”, enquanto um resultado necessário para 
permitir um verdadeiro processo de desenvolvimento. Como já men-
cionado antes, implicitamente, possíveis políticas de desenvolvimento 
regional são desta forma consideradas ou como fracassadas, valendo para 
aquelas antes mencionadas; ou como até inexistentes, o que se aplicaria 
ao período das últimas décadas do século XX. 

Uma dimensão significativa para compreender uma política certa-
mente são os resultados visíveis e sua relação, ou mesmo o confronto, 
com as intenções (discurso de metas, objetivos, projeto etc.) previamente 
declaradas e seu potencial instrumental12. Mas, ao priorizar essa dimen-
são corre-se o risco de se deixar de perceber que há outras dimensões que, 
assim, podem, de certo modo, se tornar “invisíveis”. E, a julgar pela sua 
dimensão territorial pouco esclarecida, iniciativas de formular políticas 
regionais são consideradas inexistentes – não reconhecidas enquanto tais 
– ou fracassadas. 

Como já anunciado antes, o presente trabalho procura mostrar como 
uma outra dimensão, que já foi chamada de “potencialidades” de for-
mulação ou mesmo implantação de políticas, pode contribuir para sua 
melhor compreensão13.

12  A respeito da avaliação dos instrumentos das políticas regionais, o objetivo de 
Portugal (2017) “é identificar quais caminhos os atuais instrumentos da Política 
de Desenvolvimento Regional (PDR) brasileira (Fundos Constitucionais de 
Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais) estão tri-
lhando e os seus desdobramentos sobre a sociedade”.

13  Vide a tese de doutorado de Costa (2016), que aborda tanto criação e recriação da 
Sudene, não apenas em termos dos seus (magros) resultados, mas também busca 
sistematizar os condicionantes sociais e políticos de sua trajetória.
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A institucionalização de seletividades e a produção política 
de não-acontecimentos no Estado capitalista14 

Como se viu no item anterior, ao avaliar superficialmente a experiência 
brasileira de formulação e implantação de políticas de desenvolvimento 
regional em nível federal é difícil julgá-las, definitivamente, em relação à 
sua inexistência, inviabilidade ou mesmo fracasso. Sua realidade é com-
plexa demais para ser resumido a um juízo tão simples. Longe de querer 
dar por terminada a discussão sobre resultados ou mesmo abandonar 
essa “dimensão de sua natureza”, a presente investigação procura mos-
trar que uma avaliação pelos resultados – “fracassos” – não será suficiente 
para compreender essas políticas.

Como já anunciado acima, para superar um víeis possível positivista 
na apreciação de políticas “resultados” precisam ser compreendidos, 
também, como uma forma de exclusão de outras possibilidades. “Não-
acontecimentos”15 são tão “resultados” como os próprios; sua produção 
ocorre concomitantemente à afirmação de determinados resultados. São 
expressão de “potencialidades” de uma política, que, geralmente, são 
apenas mencionadas marginalmente como “vencidas”, “eliminadas”. A 
identificação e qualificação dessa dimensão como “significativa” não será 
´possível pela mera observação dos fenômenos aparentes, mas exigirá 
uma compreensão de processo responsáveis pela sua “produção”. Neste 
sentido, defende-se aqui que há outras “dimensões” cujo caráter de serem 
“significativas” precisa ser mais bem compreendido. Apesar de serem 
apontadas, de vez em quando, em uma parte das apreciações das polí-
ticas, o significado dessas dimensões geralmente é pouco reconhecido.

Ao interpretar fenômenos como “não-acontecimentos” – e não como 
simples inexistências – atribui-se, a esse, seu “verdadeiro” caráter de 
resultado de processos sócio-políticos de inclusões/exclusões e não como 
falta de um objeto do mundo físico-natural, que simplesmente não está 
presente. Um aprofundamento da discussão sobre a diferença entre 
ausência e não-acontecimento levantaria, em última instância, questões 
metodológicas e até epistemológicos (vide RANDOLPH 2015) que não 
serão abordadas aqui16. 

14  Os dois itens seguintes retomam, ao ampliar e aperfeiçoar uma reflexão sobre seletivi-
dade e governança, um estudo anterior (RANDOLPH 2017).

15  Vide Randolph (2017).
16  Essa não é nenhuma questão “esotérica” porque qualquer esforço de planejamento, 

projeção e prospecção e, como o presente caso, desenho de políticas enfrenta o desafio 
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A compreensão destes processos passa pela identificação dos (com-
plexos) mecanismos que produzem tanto seu não-acontecimento como 
de processos (geralmente concomitante) que o “naturalizam”, ou seja, 
que tornam “invisíveis” seu caráter de produto social. Algo que, talvez, 
em analogia ao fetichismo da mercadoria, possa ser denominado um 
“fetichismo” da decisão. 

Tendencialmente, se colocaria, então, o enorme desafio em identificar 
tanto aqueles agentes sociais, sujeitos das ações, que lutaram, possuindo 
uma certa potencialidade virtual para tal, a favor de que um fenômeno 
aconteça, como aqueles que se opuseram e conseguiram impedir que essa 
virtualidade se tornasse “real” 17. Ou seja, em relação à temática atual de 
políticas regionais, ao invés de ficar analisando os elementos de uma pro-
posta que não se reconhece como política regional, é necessário desven-
dar os mecanismos – as “seletividades”, como será argumentado adiante 
- que impediram seu “acontecimento” e mesmo o reconhecimento de seu 
caráter sócio-político.

Esse trabalho se tornaria uma tarefa quase impossível se não tivesse 
certos “lugares” nas sociedades capitalistas que, com relação à formulação 
e implementação de políticas públicas, são privilegiados e responsáveis 
tanto para sua execução e seus resultados, como, concomitantemente, 
para a “produção” sistemática de seus não-acontecimentos. O desafio 
se desloca, então, para a tarefa de encontrar esses mecanismos (sociais, 
políticas, econômicos) que são responsáveis, sistematicamente, por esta 
produção.

No nosso caso, adiantamos, são as dimensões institucional e da ação 
política que precisam ser consideradas para compreender o “verdadeiro” 

de trabalhar com “virtualidades”; falando genericamente, a identificação de “não-a-
contecimentos” exigirá a investigação dos agentes envolvidos nesta “produção”, suas 
agências, lugares e dinâmicas responsáveis para este (não) resultado – tanto daque-
les que contribuíram para a virtualidade do acontecimento (LEFEBVRE, 1999, p.16), 
como daqueles que acabaram por impedir que essa virtualidade se realizasse. Ou 
seja, não-acontecimentos pressupõem a “virtualidade” de acontecimentos. Em outras 
palavras, a ausência de algum fenômeno social, ao ser produzida deliberadamente, 
significa um não-acontecimento (RANDOLPH 2015). 

17  Em princípios, “não-acontecimentos” fazem parte da própria vida cotidiana porque, 
na maioria das vezes, qualquer passo ou ação realizada pressupõe (conscientemente 
ou não) alguma escolha de “inclusão/exclusão”: excluem possibilidades que poderiam 
ter sido realizadas; e mesmo quando algo parece “impossível” o pode ser porque a 
falta de possibilidades é social e politicamente produzida; sem mencionar aqui aque-
les “não-acontecimentos” que resultam das relações sociais de produção numa socie-
dade, mas podem aparecer como “naturais.
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significado de uma política regional. Apenas assim será possível encon-
trar algo que o simples “resultado” de uma política não mostra (cumpri-
mento ou não dos objetivos de sua ação instrumental); resultado que é 
apenas uma expressão aparente, um mero fenômeno que não representa 
a totalidade de uma política.

À medida em que a problemática do “não-acontecimento” de uma 
politica regional está situada no contexto da formulação de políticas, ela 
deve ser situada em relação às relações entre sociedade e Estado18. Não 
obstante de ser necessário contemplar “não-acontecimentos” dentro do 
espectro dessas relações, acredita-se ser possível se restringir a levar em 
conta um certo protagonismo do Estado, que seria o “lugar” que concen-
tra certas “condições estruturais” de sua produção”19.

Sem entrar em maiores detalhes, para as seguintes breves observações 
sobre o Estado, optou-se pela apropriação de ideias de dois autores: Nicos 
Poulantzas e Claus Offe. 

Como sintetizado por Miguel (2014, p. 150), Offe nem recorre a rela-
cionamentos especiais entre os detentores do poder e a burguesia (elite) 
e não precisa apelar a “estruturas” ou outros mecanismos externos para 
o Estado atender à racionalidade dos interesses do capital, o que vai lhe 
assegurar seu financiamento20 Há uma dependência estrutural do Estado 
democrático organizado que impede, objetivamente, a tomada de medi-
das que afetam os níveis de remuneração aceitáveis pelo capital. Seu 
desrespeito provocaria retração da atividade econômica e risco para o 

18  Na presente discussão as relações se referem a sociedades capitalistas democráticas 
e respectivos Estados capitalistas; torna-se necessário dedicar-se, minimamente, à 
investigação do Estado, o que permitirá, também, compreender a sistemática e inten-
cionalidade dessa produção como referência conceitual para a reflexão no atual texto.

19  Em outro lugar (RANDOLPH 2019), ao discutir a formulação de agendas políticas, 
apoiamos na concepção das três arenas de Offe (1981, p. 128s), que não são hierár-
quicas, mas circulares. Para ele, o processo de influenciar a formulação de políticas 
(e conquistar posições hegemônicas) pode “ser melhor compreendido, se o imagina-
mos composto de três níveis ou três arenas de conflitos, dispostas uma sobre a outra” 
(OFFE, 1981, p. 128). “Embora o espaço de ação do primeiro nível (‘política formal’) 
seja, em grande parte, determinado pela matriz do poder social (‘segundo nível’), é ele 
próprio, capaz de facilitar e promover uma revisão das bases normativas e das inter-
pretações da distribuição do poder social (‘terceiro nível’)” (OFFE, 1981, p. 131).

20  Com isto Offe (1984, p.144) se distancia de abordagens de outros autores a respeito do 
Estado capitalista que o entendem ou meramente como instrumento neutro (estrutu-
ralistas) ou como unicamente determinado pelos interesses da burguesia (participa-
ção direta dos membros da classe dominante no aparelho do Estado (Miliband).
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financiamento do Estado – processos que foram de fácil identificação no 
Brasil dos últimos anos.

Dessa dependência, Offe deriva aquilo que chama a “seletividade sis-
têmica” que se origina na “seletividade das instituições” e é imposta “pelas 
estruturas e processos organizacionais do sistema político”, que serve 
tanto para decantar um interesse global da classe capitalista21, quanto 
para bloquear manifestações anticapitalistas (OFFE 1984, pp. 148-50; 
MIGUEL 2014, p. 150). 

Para Offe, a sistematicidade de diferentes formas de seletividade 
é uma das características fundamentais do Estado capitalista e, assim, 
“chave-mestre” para abrir seus “segredos”. Em nossa opinião, sua forma 
e expressão – até, no caso extremo, “ausência” ou não-acontecimento 
– poderia servir para caracterizar a particularidade de um Estado e sua 
relação com a sociedade22. Ainda mais, o autor argumenta que essa sele-
ção sistemática permite a preservação de uma aparente neutralidade de 
classe, fundamento para a dominação de uma classe23. É assegurada, 
pelos processos de seletividade, a restrição sistemática de um espaço de 
virtualidades ou possibilidades – através dos quais a dominação política 
(classista) é exercida24. 

21  Seria interessante desvelar as particularidades desses processos de “seletividade” na 
história das relações entre Estado e sociedade no Brasil – objeto de futura investigação.

22  Offe argumenta que o Estado é classista à medida que privilegia sistematicamente 
determinados interesses de classes em detrimentos aos de outras. Ou como diz o pró-
prio autor: “O problema estrutural do Estado capitalista é que ele precisa simulta-
neamente praticar e tornar invisível o seu caráter de classe. As operações de seleção e 
direcionamento de caráter coordenador e repressor, que constituem conteúdo de seu 
caráter classista, precisam ser desmentidas por uma terceira categoria de operações 
seletivas de caráter ocultador: as operações divergentes, isto é, as que seguem dire-
ções opostas” (OFFE 1984, p. 163, destaque nosso). A falta dessa “sistematicidade” da 
seletividade, no caso brasileiro, torna aparente, muitas vezes, seu caráter não apenas 
classista, mas autoritário, patrimonialista e oligárquico. 

23  Se poderia aqui discutir a contribuição do planejamento tecnocrata ou racional para 
construir e/ou apoiar essa aparência de neutralidade do Estado por meio de seu 
“cientificismo”;

24  “Essa seletividade se constitui por meio de um processo dialético (circular): sua ins-
titucionalização em determinados aparelhos estatais é tanto resultado como con-
dição da disputa pelo poder entre forças sociais e políticas. Em outras palavras, as 
próprias instituições são resultado das disputas entre diferentes interesses políticos e 
sua distribuição manifesta aquela seletividade sistemática. ... (Determinam) quais as 
“demandas” submetidas ao atendimento que serão acatadas e apoiadas e quais aque-
las que nem entram nas agendas políticas – ou seja que tem o destino do “não-aconte-
cimento” (RANDOLPH 2015).
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A corriqueira falta da “sistematicidade” dessa seletividade institu-
cional no caso brasileiro torna aparente, muitas vezes, seu caráter não 
apenas classista, mas autoritário, patrimonialista, oligárquico e precaria-
mente democrático. Nestas condições os não-acontecimentos não apenas 
expressam uma seletividade repressiva25, mas o Estado, por seus apare-
lhos repressivos, lança mão de seletividades divergentes – ou seja perde 
uma coerência racional do seu discurso e sistematicidade da sua atuação 
quando privilegia, pontual e aleatoriamente, determinados interesses e 
demandas. Ou seja, pode prejudicar a necessidade de o Estado contar 
com uma determinada lealdade mesmo dos membros de classes subal-
ternas que obriga governos, quando pressionados, a atender, ao menos 
parcialmente, a determinadas reinvindicações.

Assim, “instituições definem as regras do jogo político e, enquanto 
tais, definem quem pode jogar e como pode jogar. Instituições podem 
determinar quem ganha e quem perde; ... o termo instituição pode ser 
facilmente substituído por ´poder ou ´detentores de poder social´” 
(OFFE 2006, p. 9). 

Como se pode deduzir da abordagem de Offe de uma forma genérica, 
um não-acontecimento poderia ser expressão da conjunção de seletivida-
des divergentes, que resultam em uma atuação de aparente incoerência 
de um governo, mas tem sua “coerência” no fato que é expressão (dialeti-
camente) “coerente” das dependências estruturais do governo que o limi-
tam (e o Estado através das suas instituições) a lidar, sistematicamente, 
com as contradições que o atravessam. 

Portanto, para propostas tecnicamente competentes e pertinentes de 
desenvolvimento regional – vide aquelas das políticas acima discutidas 
– serem realmente aprovadas e implementadas, elas terão que satisfazer 
os critérios definidos por determinados “filtros” institucionais26 estabe-
lecidas no Estado. Ou, à medida que tem, em princípio, um potencial de 

25  A regulação (seletividade) exercida pelo Estado tem três formas, expressando-se a sis-
tematicidade por: (a) uma atuação de afirmação; mas também por (b) uma atuação de 
repressão, à medida que, de maneira quase imperceptível, reprime certas demandas 
que podem ser tanto de segmentos do capital como oriundas de reivindicações por 
parte das classes subalternas (trabalhistas, forças anticapitalistas); e, finalmente, por 
(c) uma atuação divergente, que revela as limitações do Estado capitalista em lidar 
com os antagonismos de uma sociedade capitalista, mesmo em regimes democráticos.

26  Como mencionado, exigências de remuneração aceitável para compromissos e inves-
timentos por parte do capital podem ser “filtros” numa sociedade capitalista. Ou 
seja, políticas podem ser “coerentemente” implementadas apenas se respeitarem 
essas exigências, se não ameaçarem os níveis aceitáveis de remuneração. Ou, então, a 
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dar origem a novas institucionalidades, realizar este potencial e alterar 
seletividades existentes (institucionalizadas) através de um excepcio-
nal apoio político e administrativo. Tanto a trajetória da Sudene (e da 
política regional para o Nordeste) como a trajetória recente das PNDRs 
são dois exemplos diferentes de “enfrentamento” de diferentes formas de 
seletividades27. 

Na hora da sua formulação e implementação, a política regional para 
o Nordeste e a Sudene estavam conceituadas para ajudar superar velhas 
“estruturas” e apoiar novas hegemonias (burguesia industrial). Exigia, 
para tanto, a institucionalização por meio de um órgão que pudesse 
estabelecer “seletividades” neste sentido (apenas atender determina-
das demandas). Obteve apoio, incialmente, para este projeto porque a 
questão nordestina foi interpretada (em certos discursos) como questão 
nacional. 

Já no caso da PNDR, ela se iniciou por uma formulação em 2003 que 
apenas foi institucionalizada em 2007 – até então não superou os obstá-
culos que diferentes formas de seletividades criaram. Sua formalização 
precisava da força política por ocasião da reeleição do então presidente, 
mas mesmo assim só a foi por decreto presidencial e sua execução foi 
atribuída a um ministério sem uma força político-administrativa muito 
grande. 

No entanto, o caso da Sudene mostra claramente como a criação de 
“filtros seletivos”, num primeiro momento, não foi nenhuma garantia 
que, durante a execução da política, estes não podem ser alterados de 
uma forma a colocar em risco ou quase inviabilizar a realização do pro-
jeto que lhe deu origem28. Ou seja, durante um certo período, podem ter 

“potencialidade” (virtualidade) de implantação das políticas aumenta caso manifes-
tações anticapitalistas consigam levar os investidores a reverem suas taxas de lucro.

27  Não será possível explorar aqui este aspecto que, na verdade, iria aprofundar a questão 
da “existência” de potencialidades. Em relação tanto à Sudene como às primeiras duas 
formulações de políticas regionais em nível nacional no novo século, há fortes indí-
cios (em formas de grupos de trabalho, documentos programáticos, relatórios, livros), 
da preparação e mesmo da formulação e sua institucionalização das políticas, que já 
foram amplamente discutidas na literatura, mas que poderiam ser reinterpretados 
na perspectiva do atual trabalho. Vide Furtado (1962) e, também, Bernardes e Lima 
(2010).

28  Há uma literatura extensa sobre este projeto; mas, parece-nos que seria necessário 
retomar essa discussão a partir da recuperação do texto fundamental de Celso Furtado 
de 1962 que, infelizmente, ainda não foi possível, no atual texto, incorporar aqui essa 
discussão.
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existido condições (uma “potencialidade”) para formulação, aprovação e, 
até, implementação das políticas de desenvolvimento regional. Mas, as 
forças de sua sustentação inicial não foram capazes de manter seu projeto 
na (primeira) agenda das prioridades ou podem até ser expressão de uma 
seletividade divergente, que apenas satisfaz interesses muito particulares 
e de limitado apoio político. 

Outro exemplo interessante seria a mobilização em torno da formu-
lação da segunda PNDR, que desembocou até na organização de uma 
Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional e na redação de um 
projeto de lei com amplo envolvimento de órgãos governamentais em 
nível federal e estadual, de segmentos profissionais e de comunidades de 
diferentes estados, um processo de indicação para representação e arti-
culação de agendas etc29. 

Neste sentido, defende-se aqui, que, em ambos os casos, podem ser 
encontrados argumentos que apontam para certas possibilidades (pro-
babilidade) de sua realização, seu “acontecimento” – o que aliás se veri-
ficou parcialmente30. Conforme já discutido antes, nestes casos valeria a 
pena realizar investigações com maior detalhe e profundidade para além 
das mencionadas razões (sociedade arcaica e conservadora; falta de apoio 
político etc.) a fim de identificar e caracterizar aquele processo da produ-
ção sócio-político do seu “não-acontecimento”.

Em relação à proposta de 2019 de uma política de desenvolvimento 
regional em nível federal, há de se ter cuidado em tirar conclusões 
por causa das circunstâncias da publicação do referido Decreto da 
Presidência, logo após a instauração de um governo cuja plataforma elei-
toral não contemplava nem a questão do desenvolvimento regional. A 
rápida aprovação da proposta poderia, neste caso, ser expressão de uma 
forma de seletividade divergente.

Apesar de não ser possível entrar em maiores detalhes a respeito 
das mencionadas políticas regionais31, esperamos ter mostrado que as 

29  Uma ideia da discussão na fase da articulação da proposta para a PNDR II pode ser 
encontrada em Randolph e Tavares (2018).

30  E, como acabamos de afirmar, sua possibilidade/potencialidade se manifesta con-
cretamente em propostas, ações ou mesmo na sua (parcial) institucionalização; ou 
seja, as tentativas não foram “sufocadas” sem ter possibilidade de “aparecer” por uma 
seletividade repressiva; como discute Offe, muitas potencialidades (prorrogativas, 
demandas, reivindicações etc.), tem esse destino.

31  Há investigações e análises a seu respeito que não usam a referência conceitual aqui 
proposta, mas que podem fornecer elementos importantes para um detalhamento das 
apreciações aqui só provisoriamente detalhada.
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instituições do Estado representam uma “dimensão significativa” para 
compreender as políticas regionais na sua complexidade. 

Estruturas e processos, governança  
e contradições sócio-políticas

A institucionalização de seletividades representa o lado estrutural 
do Estado e cria disponibilidades, mas também certas amarras para um 
governo. Como dito antes, a atuação de um governo depende, em certa 
medida, das formas institucionais que encontra, mantêm e/ou altera 
quando assume o poder e reproduz ou adapta ao seu projeto durante o 
período da sua gestão32.

Para um entendimento melhor da complexidade do “encontro” entre 
estruturas do Estado e contradições na sociedade e das suas consequências 
para as politicas se recorre aqui a Poulantzas. Como diz Miguel (2014, p. 
154), apesar das trajetórias e bagagens intelectuais diversas de Poulantzas 
e Offe, as contribuições do último podem ser agregadas à teorização 
do Poulantzas “pós-estruturalista” sobre a relação entre Estado e luta 
de classes. As instituições do Estado, para Poulantzas, “não podem ser 
entendidas como mero instrumento a serviço da classe dominante, nem 
como um espaço neutro de resolução dos conflitos, mas como a resultante 
da correlação de forças de determinada formação social em determinado 
momento de sua história” (MIGUEL 2014, p 154-155)33. 

Reconhece-se, especialmente, a proximidade entre as duas perspec-
tivas, de Poulantzas e Offe, por ocasião da ênfase do último ao poder, 
porque qualquer instituição envolve, de alguma forma, poder social34. 
Para ele, instituições não podem ser analisadas e compreendidas sem a 

32  Isto é um processo que é capaz de alterar as agendas dos governos à medida em que as 
forças políticas e sociais da sociedade se alteram – vide para isto a concepção de Offe 
das três arenas.

33  Complementarmente ao acima apresentado, Poulantzas aponta para contradições 
e lutas de classe – o que não permite que o Estado seja considerado uma entidade 
intrínseca, mas uma relação, ou “condensação material de uma relação de forças entre 
classes e frações de classe”, com instituições próprias, no seio do Estado. “As contra-
dições de classe constituem o Estado, presentes na sua ossatura material, e fabricam 
assim sua organização” (POULANTZAS, 1981, p. 197). Essa abordagem “materialista” 
do Estado se aproxima bastante da de Claus Offe.

34  Para Offe (2006, p. 20 ), o poder social se manifesta em um modo de ação que tem 
o efeito de definir parâmetros para a ação de outros atores sociais, seja em maneiras 
desfavoráveis ou favoráveis, como visto por aqueles outros. Em ambos os casos, o exer-
cício do poder é conflituoso, controverso e contestado.
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observação do poder social, que tem uma relação complexa com as pró-
prias instituições e cuja dinâmica, por sua vez, é constituinte para aquela 
do Estado.

Esse formato estrutural/institucional do Estado “moldura”, por assim 
dizer, as ações do governo. “Governar” significa realizar uma série de ações 
(que estão inscritos nesse quadro institucional), mas precisam responder 
(em princípio, conforme formas seletivas estabelecidas) a necessidades e 
demandas varáveis do próprio governo e da sociedade. Como observado 
acima, há uma “dialética” entre esses aspectos estruturais e dinâmicas: à 
medida que as estruturas orientam (restringem) o universo das possibili-
dades de governar, as ações governamentais são capazes de reproduzir ou 
alterar essas estruturas35.

É dentro deste contexto que existem abordagens do conceito de 
“governança” que se tomam importantes para a atual investigação. 
Quando observa que as capacidades “governativas” são determinadas 
por forças e poderes que operam para além das limitações do Estado, 
Jessop (2004/2014), encaminha essa discussão sobre as seletividades para 
o termo de governança36. Suas realizações – gestão ou governo que ultra-
passa as limitações expressas nas instituições do Estado – interferem no 
mecanismo de seletividades estruturais/sistêmicas que determinam, 
como já foi discutido anteriormente, o acesso e suas formas das diferen-
tes classes ou segmentos sociais a Estado e governo.

Vale reter a identificação do autor de uma “seletividade estratégica” 
que obriga analistas olhar 

para além do Estado para examinar a sua incorporação den-
tro de um sistema político mais amplo, sua relação com 
outras ordens institucionais e sistemas funcionais, e ao 
mundo da vida (ou da sociedade civil). Por sua vez, a tenta-
tiva de exercício do poder estatal (ou, melhor, os poderes do 

35  Eis a expressão simplificada de uma reflexão de Jessop (2004/2014), que vê o Estado 
embutido em contextos espaço-temporais específicos, onde as instituições produzem 
consequências específicas e diferenciais (seletividades específicas). Semelhante à dis-
cussão antes travada, vê que, conforme a capacidade de diferentes forças políticas e 
interesses particulares e estratégicas que se expressam através do Estado, têm acesso a 
ou controle sobre determinadas capacidades dele e de suas instituições.

36  Para Jessop (2004/2014), “em termos gerais, a governança se refere aos mecanismos e 
estratégias de coordenação adotadas em face da interdependência recíproca complexa 
entre os atores operacionalmente autónomos, organizações e sistemas funcionais. 
Assim, governança ocorre em todos os campos sociais e seus estudiosos examinaram 
uma ampla gama de tais mecanismos e estratégias, incluindo mercados, clãs, redes, 
alianças, parcerias, cartéis, associações e Estados”.
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Estado, no plural) irá refletir algum equilíbrio existente de 
forças como este é institucionalmente mediada através do 
aparelho do Estado com a sua seletividade estratégica estru-
turalmente inscrita (Jessop 2004/2014, tradução nossa).

Essa compreensão torna-se crucial para o debate anterior na medida 
em que desloca a discussão institucional das seletividades (e de não-a-
contecimentos) para outras esferas da vida social (organizações fora da 
esfera estatal) e dos sistemas econômicos (setor privado, mercado etc.). A 
governança como ação política (e não apensa como conceito) permitiria 
e mesmo exigiria pensar e compreender as seletividades fora do contexto 
limitado do Estado, porque “institucionaliza” determinadas formas de 
responsabilidades da sociedade civil37. 

Essa “exigência” vai ao encontro com as perspectivas ampliadas sobre 
o Estado dos autores acima referidos. Abordagens puramente centradas 
no Estado em termos de gestão ou governo seriam inconsistentes dentro 
dessa perspectiva “gramsciana/ poulantziana/offeana” – aqui adotada - 
porque pressuporiam que o Estado pode ser examinado isoladamente e 
tratado como uma variável independente. Foi discutido que tanto Offe 
(1984, 2006), Poulantzas (1981) e Jessop (2004/2014) propõem aborda-
gens que não pretendem cometer esse equívoco38.

Essa discussão da governança precisa ser realizada dentro da perspec-
tiva que estrutura institucional e dinâmica gerencial constituem uma 
dialética de consolidação e modificação do Estado. Como se viu antes, 
além da formulação e implementação de políticas governamentais, a pró-
pria execução passa por determinados “filtros seletivos”, onde se expressa 
a institucionalidade do Estado, mas que é suscetível a ser modificada por 
forças políticas envolvidas na sua execução. Se determinam quais as ações 
os governos podem ou devem tomar, determinam, também, quais não 
“cabem” no âmbito de determinada política. Assim, a própria dinâmica 
entre estrutura e processo pode se tornar um círculo vicioso – reproduzir 
ou reforçar problemas – ou virtuoso – romper gradualmente com o que 
se reforça. 

37  Obviamente, o próprio processo das seletividades leva em conta que havia sempre um 
“fluxo” de reivindicações , demandas etc. para o governo/Estado, que foram submeti-
dos aos processo de seletividade. E também sempre teve formas de influenciar essas 
seletividades por mecanismos fora dos governos; talvez a corrupção seja o exemplo 
mais óbvio; mas havia formas de influenciação legítimas por lobbys etc.

38  Uma apresentação mais detalhada das abordagens destes autores, especialmente Offe 
e Jessop, mostraria seus posicionamentos em relação à circulação do poder, à institu-
cionalização de seletividades e à articulação entre sociedade política e sociedade civil.
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Foi argumentado, em relação à estrutura do Estado, Offe (2006, p. 
10 s), que sua criação precisa ser compreendida como resultado de uma 
luta entre poderes sociais que, reclama, ao menos rudimentarmente, a 
reinvindicação de validade, na medida em que não é intencional, ins-
trumental ou orientado para determinados objetivos e possui “ideias de 
animação”,  ou alguma teoria implícita que fornece certas razões para seu 
suporte ou defesa39. Ou seja, a formação das instituições é sempre um 
processo dinâmico dentro do qual a atuação do próprio governo tem sua 
própria influência. 

A nosso ver, entre as diferentes perspectivas40 discutidas na literatura, 
apenas uma, ainda em desenvolvimento, se refere a uma perspectiva de 
governança, que possibilitaria compreender essa dialética entre estrutura 
e processo da gestão no sentido que acabamos de anunciar: está voltada 
para questões de descentralização, diversificação da política (politics and 
policy) e de regulação. Pode ser interpretada, assim, como um conceito 
que expande o conceito de governança e procura compreender as relações 
dinâmicas entre organização, regulação, envolvimento e o papel funda-
mental de conflitos e contradições sociais. 

Permitiria, assim, colocar a discussão sobre a seletividade e produção 
de não-acontecimento num âmbito mais amplo – como já mostrou o 
modelo das arenas de Offe – do atravessamento entre sociedade política e 
sociedade civil; ou mesmo do conceito ampliado de Gramsci (1999). 

Uma perspectiva da governança de fundo gramsciana poderia abrir 
um novo horizonte para a discussão da execução de políticas. Poderia 
permitir uma perspectiva mais complexa e aprofundada a respeito da 
questão acima introduzida dos “resultados” da execução de políticas e, 
assim, avançar para além de uma mera avaliação em falhas, fracassos, ine-
xistências etc.

39  Em particular, instituições aumentam a eficiência de transações na medida em que 
ajudam a economizar custos na procura, negociação e execução de interações em 
mercados ou não-mercados. Permitem uma auto-coordenação sem atritos ao ofere-
cerem oportunidades e incentivos. Fornecem continuidade na medida em que a ino-
vação fica mais cara. Finalmente, só em caso de mudanças acidentais e repentinas de 
condições no mundo externo (crise), perda de plausibilidade moral (conflito) etc., 
colapso ou falhas institucionais podem acontecer, conforme Offe (2006, p. 14 s).

40  Na sua sistematização das ramificações do debate sobre governança Levi-Faur (2011/2012), 
identificou quatro vertentes: (i) uma neoliberal ; (ii) uma por este autor chamada “de-
governcing”; (iii) uma governança centrada na resiliência do Estado; e (iv) uma que se 
encontrava ainda em fase de gestação que explora as relações entre “governo” e “gover-
nança” de um ponto de vista regulatório que pavimenta um caminho para algo que pode 
ser chamado de capitalismo regulado ou regulatório (RANDOLPH 2017).



185

Em articulação com as seletividades institucionais, poderia se cons-
tituir como uma verdadeira “dimensão” que mereceria maior atenção na 
discussão das políticas regionais que fornecem o horizonte político-his-
tórico do atual estudo. Pois, a produção de não-acontecimentos não é 
limitada ao Estado, mas ocorre também nas estruturas políticas e sociais 
(classes, segmentos, grupos etc.) da sociedade41. 

Uma interpretação das experiências de execução (e dos resultados) da 
política regional do nordeste – enquanto política nacional – e da primeira 
PNDR poderia, certamente, exemplificar melhor e dar maior concretudo 
a essa discussão da governança. Por limitações de espço e tempo, isto vai 
ter que ser postergado para um outro momento.

O que se pode dizer é, como mostra a referência deste estudo às polí-
ticas de desenvolvimento regional, a produção de “não-acontecimentos” 
remete a questões da exclusão de classes subalternos na sua formulação e 
da manutenção de velhas hegemonias, cuja “superação” - um dos objeti-
vos da Sudene - (exclusão e reprodução de hegemonia) foi ao menos não 
como um dos objetivos cujo “acontecimento” não pode ser. 

Para identificar possibilidades da superação de “exclusão” e “velha 
hegemonia” ter “acontecido”, seria necessário reconhecer respectivas 
potencialidades na sociedade brasileira nos diferentes períodos históri-
cos42. Seria, provavelmente, fortalecer a “presença” de interesses de clas-
ses subalternas nos fóruns ou arenas de circulação do poder (contra as 
acima mencionadas “forças arcaicas e conservadoras”).

Incapacidade ou “não-acontecimento”?  
À guisa de uma conclusão

O que se queria salientar aqui ao final do presente estudo é que as duas 
experiências mostram dois formatos bem diferentes, refletindo as possi-
bilidades dos espaços e tempos históricos de sua formulação e execução. 
Mesmo ao procurar ter o maior cuidado para não desqualificar os esforços 
envolvidos e, também, resultados obtidos, parece-nos pertinente levan-
tar aquela interrogação que consta no título deste capítulo. 

41  Vide, mais uma vez, a concepção das arenas de Offe como uma aproximação a esta 
problemática; 

42  Parece tentador, elaborar uma “história virtual” a respeito de oportunidades perdidas 
para a sociedade brasileira; e acompanhar, no tempo, os momentos e características 
destes não-acontecimentos”; não muda a história, mas pode permitir um melhor 
aprendizado do passado para projetar o futuro.
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Uma certa descrença em relação à utilidade, para o debate, do jul-
gamento de “fracasso” (ou mesmo “sucesso”) das políticas nacionais de 
desenvolvimento regional no Brasil a partir do resultado de sua execução 
ou institucionalização perde, neste sentido, uma parte de sua relevância. 
Não obstante parecem mais interessantes aquelas apreciações que não 
julgaram as políticas dentro dos parâmetros dos resultados de sua formu-
lação e/ou execução. Apresentam argumentos a respeito da competência 
das propostas e da sua competência ao propor medidas e instrumentos 
com alguma (discutida) potencialidade de contribuir para que o objetivo 
central das políticas – a redução das desigualdades inter-regionais no 
Brasil – pudesse ser cumprido. 

Neste sentido, a pergunta em relação à responsabilidade de uma 
“incompetência” (técnica/instrumental) na formulação e/ou execução 
das políticas pela sua falha pode ser negada – desconsiderando eventuais 
menores problemas. Seria interessante observar mais de perto esta ques-
tão em relação à política para o desenvolvimento do Nordeste e as duas 
versões da PNDR, o que vai ter que ser deixado para ouro momento.

Uma identificação das características e das eventuais causas ou razões 
das políticas não lograrem reduzir as desigualdades regionais – parece 
este “fato” ser mais ou menos consensual – se tornou necessário, então, 
procurar outras “variáveis” ou, ao seguir o conselho de Celso Furtado, 
“dimensões” que permitiriam perceber a complexidade dos fenômenos. 

Pressupondo tratar no universo do nosso estudo de fenômenos com 
um certo grau de complexidade, procuramos dimensões que pudessem 
ter uma influência no “fracasso/sucesso” de uma política de desenvolvi-
mento regional. E, ao invés, de atribuir às políticas um status de simples 
“não-existência”, procuramos compreender essa “inexistência” como pro-
duto ou “resultado” de processos sociais e políticos. 

Se não se quer simplesmente excluir sua existência, pode-se admitir 
que processos sociais e políticos que foram mobilizados para sua pro-
dução não conseguiram assegurar seu “acontecimento”. Um potencial 
“acontecimento” não se realizou e deu lugar a um “não-acontecimento” 
– ou seja há, nesta produção social e política, uma relação dialética entre 
acontecimento/não-acontecimento, porque sem um potencial/virtual 
acontecimento, não haveria um não-acontecimento43.

43  Usamos, em outro lugar, o exemplo da “inexistência” do sol durante a noite em um 
determinado lugar. Não se trata aqui de um “não-acontecimento” por ser resultado de 
um processo natural que excluí qualquer possibilidade do sol aparecer na noite.
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Em outras palavras, é o processo de produção do acontecimento/não
-acontecimento que vai poder confirmar se um “não-acontecimento” está 
acontecendo. Foi mostrado, nos itens anteriores, qual a dinâmica e os 
mecanismos que estão envolvidos na produção destes acontecimentos/
não-acontecimentos. 

Para redimir a dúvida, expressa no título do texto a respeito da “exis-
tência” de uma política nacional de desenvolvimento regional no Brasil, 
seria necessário seguir, particularmente, os processos de seletividade – 
nas suas formas mais gerais. Obviamente, a breve apresentação acima 
dos dois momentos da formulação e/ou execução de políticas que se pro-
puseram contribuir ao desenvolvimento regional não permite chegar a 
uma conclusão a respeito de seu status. Em nível de certa plausibilidade e 
sem emitir nenhum juízo definitivo poderia se identificar elementos que 
descartam tanto sua avaliação como simples fracasso, bem como propos-
tas incompetentes, mas, talvez, por causa de uma certa potencialidade, 
como “não-acontecimentos”.

Enfim, ao vincular a atual discussão das políticas a questões do Estado 
– como muitos outros autores também fazem; menos, talvez os econo-
mistas que estão muito presentes no campo do desenvolvimento regional 
– entram em cena outras temáticas que poderiam ser importantes para 
pensar no “futuro” em políticas de desenvolvimento regional. 

Vale lembrar de uma afirmação de Celso Furtado que já foi mencio-
nada antes. Fala o autor da necessidade de uma reconstrução da temática:

o ponto de partida do processo de reconstrução que temos 
de enfrentar deverá ser uma participação maior do povo no 
sistema de decisões. Sem isso, o desenvolvimento não se ali-
mentará de autêntica criatividade e pouco contribuirá para 
a satisfação dos anseios legítimos da nação (Furtado 2002, 
p.36)

Acredita-se que Furtado, como já o fizeram outros, toca aqui num 
ponto de maior importância. E, implicitamente, temos a esperança que a 
discussão apresentada neste texto pode dar alguma, ainda que limitada, 
contribuição para esta reconstrução – que ainda há de ser feita, mesmo 
que fosse apenas para compreender a profundidade do desafio que Celso 
Furtado nos faz.

Pois, como mencionado acima, a análise de um fenômeno como 
“não-acontecimento” vai dirigir a atenção, no caso de políticas públicas, 
aos mecanismos de seletividade que são os principais responsáveis por 
sua produção. Remete a questões de poder e da inclusão/exclusão por 
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determinadas estruturas, instituições e dinâmicas: classes, segmentos, 
grupos sociais e especialmente aqueles que, estruturalmente, não são 
envolvidos e contemplados pelas políticas. E vai mostrar limites que essas 
estruturas e dinâmicas colocam para transformar em futuras propostas 
um “acontecimento” que contemple aqueles que hoje são sistematica-
mente excluídos.

Em seu debate sobre um aprofundamento da democracia, Miguel 
(2014) trava essa mesma discussão em relação aos limites que o atual qua-
dro de instituições impõe. A abordagem dos “não-acontecimentos” pode, 
em analogia ao caso discutido pelo autor, 

evidenciar os limites tanto da mera incorporação de inte-
grantes de grupos subalternos aos espaços decisórios já 
constituídos (a “política de presença” propugnada pelo 
movimento feminista a partir dos anos 1990) quanto da 
abertura de arenas marginais na estrutura do Estado, que 
seriam mais permeáveis às demandas dos grupos domina-
dos (os novos espaços participativos, como conferências, 
conselhos de políticas públicas ou orçamentos abertos à 
manifestação popular, para citar exemplos em voga na ciên-
cia social brasileira)” (MIGUEL 2014, p. 158).

Sem poder aprofundar aqui, o debate trazido por Miguel dá uma 
impressão de como os mecanismos de seletividade e as estruturas políti-
cas são capazes de neutralizar a eventual presença de membros de grupos 
subalternos44. O conhecimento da força e da resiliência dos mecanismos 
de reprodução da dominação social mostra a necessidade de se resistir a 
mecanismos “imunes” de cooptação através de recompensas simbólicas e 
materiais para aqueles que aceitam “jogar o jogo” da política normalizada 
(MIGUEL 2014, p. 160). 
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Escalas Espaciais, Território  
e Desenvolvimento Regional:  

Notas para discussão teórica e metodológica 

Rogério Leandro Lima da Silveira1

“Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e 
de uma razão local convivendo dialeticamente”.

Milton Santos

Introdução 

As escalas espaciais estão presentes em nossa vida, em nossas 
representações da realidade, em nossas ações, relações e lutas 

sociais. Também estão presentes nos processos sociais e econômicos e 
na construção e implementação das políticas públicas de planejamento e 
desenvolvimento regional.

Entretanto, o significado etimológico do termo escala ainda é de difícil 
compreensão, dada a polissemia que o vocábulo expressa, como veremos 
adiante, na próxima seção. 

Para o senso comum, a temática da escala, de um modo geral, tam-
bém passa despercebida ou quando é considerada, a mesma é relacionada 
em sua dimensão quantitativa. Ou seja, a proporção entre as medidas e 
distâncias existentes em uma dada planta arquitetônica, carta ou mapa 
cartográfico e as medidas, dimensões e distâncias reais dos objetos e áreas 
territoriais, correspondentes. No meio acadêmico, sobretudo em algu-
mas de suas áreas disciplinares como as engenharias, a arquitetura e a 

1 Doutor em Geografia. Pesquisador do CNPq. Professor do Programa de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Regional e do Departamento de Ciências, Humanidades e 
Educação, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Coordenador do Observatório do 
Desenvolvimento Regional e Líder do Grupo de Pesquisa Estudos Urbanos e Regionais 
(GEPEUR-CNPq). E-mail: rlls@unisc.br.



194

cartografia, essa concepção e uso da escala, pode-se dizer, são também 
predominantes na análise espacial e nos projetos de intervenção.

Entendemos que a escala cartográfica é, e continuará sendo, um 
importante instrumento de análise e representação espacial dos objetos, 
fluxos, formas construídas e territórios. Entretanto, essa concepção de 
escala não é única, e diante dos complexos, cambiantes e desiguais pro-
cessos socioespaciais de desenvolvimento que experimentamos no pre-
sente, em diferentes regiões do mundo, através da atuação de sujeitos e 
instituições concretas que se relacionam, se enfrentam, se aliam no terri-
tório, se torna imprescindível valorizar e utilizar a escala, em sua dimen-
são geográfica ou espacial. Ou seja, é preciso que valorizemos a escala 
espacial nos estudos sobre os processos, as políticas, as ações e relações 
sociais presentes na produção social dos territórios.

Nas duas últimas décadas tem ocorrido um importante debate aca-
dêmico no âmbito das ciências humanas e sociais, especialmente entre 
geógrafos, economistas políticos e sociólogos, sobre o conceito de escala 
espacial, enquanto produto social e estratégia política e de poder para 
a compreensão dos processos sociais e econômicos e das dinâmicas ter-
ritoriais de desenvolvimento atualmente existentes (MARSTON, 2000; 
SMITH, 2000; SANTOS, 2001; BRANDÃO, 2007; SWYNGEDOUW, 2004; 
e BRENNER, 2009).

Além disso, observa-se também que as escalas espaciais também têm 
despertado relativo interesse dos formuladores e gestores das políticas 
públicas territoriais, ainda que muitas vezes fiquem limitadas ao discurso 
e a escrita das políticas e dos planos. (CARGNIN, 2014; CORREA, 2018)

Nesse ensaio, contribuímos com esse debate sobre a importância das 
escalas espaciais ou geográficas na análise do território e dos processos 
de desenvolvimento e planejamento regional. Nossa contribuição se dá 
a partir da nossa formação acadêmica no campo da Geografia, mas tam-
bém pela nossa atuação no ensino, na pesquisa e na extensão da pós-
graduação em desenvolvimento regional. Algumas das reflexões aqui 
apresentadas surgiram da nossa participação nas discussões e debates 
realizados com meus alunos e colegas no Grupo de Pesquisa Estudos 
Urbanos e Regionais (GEPEUR) e no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento regional, da UNISC.

As notas que aqui apresentamos iniciam com apresentação do con-
ceito de escala espacial e a necessária distinção em relação ao conceito 
de escala cartográfica. Também refletimos sobre a especificidade e a rela-
ção entre escala dos fenômenos, escala de análise e escala de ação. No 
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segundo tópico abordamos a ideia chave que fundamenta nossa com-
preensão e reflexão sobre a escala espacial, que é justamente a de que as 
escalas são constructos sociais, ou seja, são produzidas socialmente por 
agentes concretos em suas relações e estratégias políticas nos territórios. 
No terceiro e último tópico, tratamos da relação entre escala espacial e a 
dinâmica territorial, com a intenção de contribuir teórica e metodologi-
camente para a compreensão, análise dos processos e políticas de desen-
volvimento regional. 

O conceito de escala espacial

A escala, como bem nos lembra Castro (2003, p.118), “É uma estraté-
gia de aproximação do ‘mundo real’, um mecanismo de compreensão da 
realidade, por causa impossibilidade de apreendê-la na sua totalidade”.

Todavia é preciso também considerar que a escala é um termo polis-
sêmico. Etimologicamente essa polissemia se expressa através dos vários 
significados atribuídos a este vocábulo. Consultando o dicionário, vamos 
encontrar diversos sentidos e aplicações que essa palavra suscita. Dentre 
outros, destacam-se: a escada ou conjunto de degraus para passar de um 
nível mais baixo a outro mais alto, ou vice-versa; a sequência de notas 
musicais ordenadas de modo ascendente ou descendente que constituem 
a escala musical; o registro indicando a ordem de serviço para cada tra-
balhador, configurando a escala de trabalho; a série de divisões traçadas 
num instrumento de medição de temperatura, ou seja, a escala termomé-
trica; um ponto de parada intermediária em uma dada viagem realizada 
por meios de transporte como aviões, trens ou ônibus, como escala para 
recebimento de carga ou passageiros ou para reabastecimento, ou ainda 
como a relação entre as dimensões e tamanho de um desenho, um mapa 
e os do objeto ou área representados (MICHAELIS, 2015).

A polissemia da escala também se expressa epistemologicamente 
entre as ciências. Na química contemporânea o campo de estudo da 
nanociência e da nanotecnologia tem buscado compreender e controlar a 
matéria em nanoescala, ou seja, em escala atômica e molecular, visando 
o desenvolvimento de novos materiais e componentes para diversas áreas 
e setores como a medicina, a eletrônica, e a engenharia de materiais. A 
escala aqui se apresenta como condição absolutamente necessária para 
a análise estrutural e produção de novos materiais (FERNANDES E 
FILGUEIRAS, 2008). Por sua vez, Castro (1992, p.23) com base no pen-
samento de Merleau-Ponty sobre a escala, nos lembra que na Filosofia, 
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mais especificamente na fenomenologia, “quando se trata das escalas de 
percepção do real: não há escala mais ou menos válida; não há hierarqui-
zação de grandezas escalares; a escala da percepção é sempre ao nível do 
micro fenômeno, o real está presente em toda a escala”. Na Arquitetura, 
o significado predominante de escala é aquele de medida de redução ou 
ampliação de uma dada área para sua representação, usualmente grá-
fica. A produção de projetos e maquetes arquitetônicas, dependendo das 
necessidades e objetivos de representação gráfica dos objetos e dos espa-
ços reais, faz uso, então, de escalas de redução ou de escalas de ampliação 
(FONTENELLE, 2018). 

As noções de escala presentes na Cartografia e na Geografia também 
têm participado na produção dessa polissemia epistemológica da noção 
de escala, e a distinção entre elas é de fundamental importância para que 
possamos avançar na compreensão do conceito de escala espacial.

Na Cartografia a escala é uma fração que indica a relação matemática 
entre as medidas do real (na superfície terrestre) e aquelas da sua repre-
sentação gráfica (no mapa ou numa planta). Ela indica a relação entre o 
valor de uma distância medida no mapa e sua correspondente no terreno. 
Ou seja, ela é usada para representar a relação de proporção entre a área 
real e a sua representação cartográfica no mapa. Como didaticamente já 
demonstrou Souza (2013, p.180):

A escala cartográfica pode ser apresentada sob a forma de 
uma escala numérica, em que a proporção é expressa como 
uma fração, sendo que o denominador representa a distân-
cia no terreno, e o numerador, o seu equivalente no mapa 
(carta ou planta). Por exemplo, 1:1.000.000 significa que um 
centímetro no mapa equivale a um milhão de centímetros 
no terreno (isto é, 1.000 quilômetros). [...]Ela pode também 
ser apresentada sob a forma de uma escala gráfica, em que 
a proporcionalidade é expressa com a ajuda de uma barra 
numerada.

No âmbito da Geografia o termo escala significa um indicador de 
tamanho do espaço considerado, ou do recorte escolhido para a análise 
espacial. Para Souza (2013, p.181) a escala geográfica “tem a ver não com 
a fração da divisão de uma superfície representada em um documento 
cartográfico, mas sim com a própria extensão ou magnitude do espaço, 
que se está levando em conta”.

Ou seja, enquanto a escala cartográfica expressa a representação espa-
cial de uma dada parcela da superfície terrestre como “forma geométrica”, 
a escala geográfica expressa a representação da relação que a sociedade 
através dos agentes sociais, das suas instituições, mantêm com essa 
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“forma geométrica”, em realidade com essa parcela do espaço geográfico. 
(RACINE, RAFFESTIN E RUFFY, 1983).

Na Geografia essa compreensão sobre o significado e uso da escala 
geográfica está sobretudo presente na Geografia Humana, onde desde 
o movimento de sua renovação epistemológica crítica, a partir do final 
dos anos setenta do século passado, tem ocorrido importantes avanços 
na investigação sobre a teorização e a representação da escala. Busca-se 
compreender a espacialidade do processo de globalização capitalista, de 
sua dinâmica e das particularidades de sua reprodução ou resistência nos 
diferentes lugares e regiões do mundo. Entre tais estudos, destacam-se 
o trabalho de Taylor propondo uma economia política de escala que se 
fundamente na especificação das escalas características de operação dos 
processos econômicos e sociais essenciais e da exploração das formas 
pelas quais as diferentes escalas geográficas (local, nacional e global) se 
articulam, nesses processos, umas com as outras (TAYLOR (1985) apud 
GREGORY, 2000, p.186). Destaca-se também as contribuições seminais de 
Smith (1982) em sua obra Gentrification and Uneven Development onde 
ele introduz três escalas nas quais pode-se observar um desenvolvimento 
geográfico desigual: o urbano, o regional e o nacional. Em cada escala, 
ele aborda as relações especificamente capitalistas que conectam áreas 
desenvolvidas e subdesenvolvidas através dos movimentos espaciais do 
capital. Esses movimentos têm velocidades e concentrações diferentes, 
à medida que o capital responde e produz seu cenário contraditório de 
equalização e diferenciação espacial. (SMITH, 1982 e 1988).

Para uma melhor compreensão do que seja a escala geográfica ou espa-
cial, como aqui estamos a definindo, Souza nos orienta a levar também 
em consideração as suas três subdivisões, ou dimensões constitutivas: as 
escalas do fenômeno, de análise e de ação.

A escala do fenômeno se refere a escala do tamanho ou de abrangência 
de um dado objeto ou fenômeno natural, ou social, existente no espaço 
geográfico e presente na realidade. Como exemplo, podemos aqui men-
cionar a extensão da urbanização de um município, de uma microbacia, 
de uma dada aglomeração urbana, de uma região econômica, ou ainda de 
uma pandemia como a do Covid-19 ou a escala de abrangência do agro-
negócio ou da agricultura familiar num dado território. Cada fenômeno 
vai se apresentar em uma dada escala de tamanho ou abrangência: local, 
regional, nacional, internacional ou global.
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Souza assinala que quando nos referimos a escala de fenômenos 
sociais precisamos considerar algumas especificidades pois 

“podemos estar nos referindo à abrangência de processos 
referentes a dinâmicas essencialmente “impessoais” (como 
a globalização) e a resultantes de desdobramentos não pre-
meditados, ainda que muitas vezes previsíveis ( a exem-
plo de uma catástrofe nuclear), ou ainda à abrangência de 
dinâmicas de ação coletiva programática ou consciente, 
como resistências, lutas e movimentos sociais; e podemos 
estar lidando com fenômenos que, ao menos à primeira 
vista, se deixam apreender como áreas e territórios contí-
nuos por exemplo, a escala de um país) ou diversamente. 
Com fenômenos que demandam uma compreensão de sua 
estruturação em rede (como as redes do crime organizado)” 
(SOUZA, 2013, p. 181-182).

A relação entre escala do fenômeno e escala de análise se vincula dire-
tamente com a relação entre realidade e conhecimento, sendo este último 
resultado da apreensão e compreensão do objeto real, através das percep-
ções, da experiência, da vivência e de uso dos conceitos pelos sujeitos. 

Do mesmo modo, a escala de análise é definida e construída intelectu-
almente pelo pesquisador como um nível analítico do fenômeno da rea-
lidade a ser investigado, que permita apreender as suas características e 
particularidades relevantes, em sintonia com as questões norteadoras e/
ou com o problema de pesquisa (SOUZA, 2013). 

Por outro lado, é preciso também considerar que diante da comple-
xidade atual dos processos políticos e econômicos e da dinâmica socio 
espacial, envolvendo distintos agentes sociais, diferentes instituições e 
com desiguais reflexos nos territórios, não há como lançar mão de ou se 
privilegiar apenas uma escala de análise, mas sobretudo valorizar abor-
dagens multiescalares. Pois, como assinalou Lacoste (1988), no processo 
de conhecimento

“não há um nível [escalar] de análise privilegiado”, [já que] 
“nenhum deles é suficiente, pois o fato de se considerar tal 
espaço [a partir de uma dada escala] como campo de obser-
vação irá permitir apreender certos fenômenos e certas 
estruturas, mas vai acarretar a deformação ou a ocultação 
de outros fenômenos e de outras estruturas, das quais não 
se pode, a priori, prejulgar o papel e, portanto, não se pode 
negligenciar”(Lacoste, 1988, p.81)

As escalas de análise, em seus diferentes níveis de abrangência espa-
cial como a local, regional, nacional e global, não existem ou são dadas a 
priori. Como lembra bem Souza (2013, p.188), “elas são antes “arrancadas” 
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da realidade no processo de construção do objeto de conhecimento por 
parte do pesquisador”. As escalas de análise “variam em número e natu-
reza, da mesma maneira como variam os objetos de conhecimento, os 
modos de construí-los e as questões (os problemas) que orientam essa 
construção”. 

Além disso, como veremos adiante, as escalas espaciais são construí-
das socialmente, o que implica que em nossa análise devemos primeiro 
focar nos fenômenos e processos socioespaciais e depois identificar as 
formas contingentes e dimensão escalar que manifestam. Tão pouco 
os diferentes níveis escalares do local ao global, devem ser vistos como 
resultantes de uma ordem hierárquica, mas sim numa perspectiva inter-
relacional. (PECK,2010). 

Já a escala de ação se refere a um dado aspecto ou fato específico em 
sua dimensão política relacionada estrategicamente “à reflexão acerca do 
alcance espacial das práticas dos agentes. É, portanto, um tipo de escala 
que se refere a determinados fenômenos sociais, concernentes às ações 
(em geral coletivas) e ao papel de agentes/sujeitos” (SOUZA, 2013, p.182).

As práticas e as estratégias de ação dos agentes sociais nos processos 
de desenvolvimento territorial e regional e nas relações políticas existen-
tes, ocorrem na maior parte das vezes, em diversas escalas espaciais. Os 
atores hegemônicos, por exemplo, como as grandes corporações multina-
cionais, buscam viabilizar seus interesses setoriais e políticos, definindo 
estratégias de ação e explicitando relações de poder, em múltiplas esca-
las. Para tanto atuam simultaneamente tanto nas escalas local e nacio-
nal, quanto na escala global. Ou ainda, possuem a capacidade de saltar 
escalas, de acordo com a lógica de suas ações políticas hegemônicas glo-
bais, ignorando muitas vezes os condicionantes nacionais ou regionais, 
e realizando seus projetos e interesses diretamente nos espaços locais. 
Também os atores sociais ligados ao mundo do trabalho quando conse-
guem articular ações e estratégias políticas em distintos níveis escalares, 
do local, ao regional e mesmo ao nacional, conseguem melhores condi-
ções políticas para garantir o atendimento de suas reivindicações sociais 
ou trabalhistas junto ao Estado e às empresas. 

Nesta linha de abordagem da escala espacial, enquanto escala de ação, 
as relações de poder adquirem importância fundamental. Smith (2000, 
p.142) reforça essa compreensão quando assinala que a “produção e 
reprodução da escala expressa tanto a disputa social quanto a geográfica 
para estabelecer fronteiras entre diferentes lugares, localizações e sítios 
de experiência”.
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Na construção do conceito de escala espacial com esse mesmo sentido 
e perspectiva outros autores a nomeiam como escala geográfica de poder 
(RAMBO e RÜCKERT, 2008), escala territorial (DINIZ, 2001), escalas de 
poder (VAINER, 2001) ou ainda como escala geográfica (GRANDI, 2012 e 
SOUZA,2013). 

Assim, entendemos que as escalas espaciais são níveis de análise do 
raciocínio espacial que permitem explicar, de modo ordenado, as com-
plexas relações entre sociedade e natureza. A diferenciação e a articula-
ção simultâneas das escalas geográficas constituem uma maneira eficaz 
para compreender as transformações que se processam no mundo atual.

A construção social e política das escalas

A escala não é uma categoria criada naturalmente, ou seja, cuja exis-
tência ontológica seja dada a priori. Tão pouco a escala deve ser pensada 
como uma variável ou fator externo já constituído e disponível, e que pre-
cisa ser descoberto e aplicado para compreendermos a realidade. 

Como bem destaca Souza (2013, p.187) muitos ainda são os pesquisado-
res e planejadores que tomam “os níveis [escalares] de análise da realidade 
como “dados”, quase da mesma maneira como observamos uma porção da 
superfície terrestre expressa em uma (...) imagem de satélite”. Ou seja, é 
como se as escalas local, regional, nacional e global existissem por si pró-
prias, independentemente do processo de construção, pelo analista, do 
objeto em análise, ou a despeito dos processos sociais. É como se as escalas 
espaciais dos fenômenos, de análise e de ação, “fossem uma espécie de 
realidade anistórica ou quase material, à maneira de “camadas de contex-
tualização” nas quais os homens e mulheres concretos “se inscreveriam” 
para serem por elas condicionados, mas, de resto, sem exercerem, eles 
próprios, maior influência sobre tais “camadas””(SOUZA, 2013, p.187)..

Neil Smith (1993), nos ajuda a lembrar que as escalas espaciais não são 
quadros ou molduras dadas a priori dentro dos quais vivemos nossa vida. 
Vivemos nossa vida cotidiana em diferentes e simultâneas dimensões 
escalares, desde a escala do nosso corpo, da nossa comunidade ou bairro, 
da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, do mundo. 

Muitas vezes também identificamos por parte dos pesquisadores e 
planejadores a identificação da escala espacial como sendo ela própria 
o sujeito da ação. Nesse aspecto, não é incomum nos depararmos com 
expressões como “o global se apropria e domina o regional e o local” ou 
“relações de poder entre o local e o global”. 
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Estas perspectivas de pensamento e compreensão sobre a escala espa-
cial acabam contribuindo ora para sua coisificação ou reificação, ora para 
sua subjetivação. 

Pensamos diferentemente, com Vainer (2002), que em realidade, os 
processos econômicos, políticos, sociais, culturais que ocorrem histori-
camente possuem diferentes dimensões escalares, e na maioria das vezes, 
também, tais processos apresentam uma dimensão multi ou transescalar. 
“As próprias escalas são produzidas em processos profundamente hetero-
gêneos, conflituosos e contestados” (VAINER, 2002, p.24). 

Essa compreensão nos chama atenção para a importância de supe-
rarmos a visão, ainda corrente, de que os processos ocorrem e/ou estão 
contidos em uma estrutura escalar ordenada e pré-existente que agrupa 
hierarquicamente desde o nível escalar local, passando pelos níveis esca-
lares intermediários regional e nacional, até se alcançar o nível escalar 
global, ou em movimento inverso, mas também hierárquico, do global 
pra o local. 

As metáforas comumente utilizadas para representar as escalas ou 
para buscar explicar o seu significado tem reforçado essa estrutura hierár-
quica. Nos livros escolares de Geografia é comum, por exemplo, o uso da 
metáfora da escada para representar a estrutura hierárquica das escalas 
ao mostrar que se “sobe” do degrau “local” para o “regional”, depois para 
o “nacional “até alcançar o degrau “global”, ou então que se “desce” do 
degrau global para o nacional, e assim sucessivamente até o local. O uso 
de tal metáfora ao associar o degrau mais alto da escada ao global parece 
indicar que ela está acima de todas as demais escalas, ao mesmo tempo 
em que mostra que cada escala é diferente da outra. Essa representação 
metafórica revela uma maneira particular de conceituar as relações esca-
lares entre lugares, caracterizada pela ideia de ordem e hierarquia como 
as mesmas se relacionam (HEROD, 2008).

Uma outra metáfora frequentemente utilizada para a representação 
das escalas é a da Matryoshka, bonecas russas idênticas e de tamanhos 
diferentes que se encaixam umas dentro das outras, demostrando a ideia 
de uma “hierarquia aninhada” Nessa metáfora, cada boneca (ou seja, cada 
escala) é separada e distinta e pode ser considerada sozinha. De acordo 
com Herod (2008, p.228)

Se pensarmos em escala dessa maneira, teremos uma 
situação em que não há escala ‘acima’ de qualquer outra 
no sentido vertical que a metáfora da escada sugere. Da 
mesma forma, a escala global (a boneca externa) é vista 
como ‘maior’ do que todas as outras escalas ‘menores’, de 
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modo que o global possa conter outras escalas, mas isso não 
funciona ao contrário (ou seja, o local não pode conter o 
global). Por outro lado, a metáfora da boneca Matryoshka 
implica com muito mais força do que a metáfora (...) da 
escada que existe uma hierarquia aninhada de escalas, com 
cada escala se encaixando perfeitamente para fornecer um 
todo coerente2.

A complexidade dos processos cada vez mais interdependentes, inter-
relacionados nos demandam a pensar as escalas socialmente construídas 
e vivenciadas em uma perspectiva relacional, ou seja, em sua dimensão 
multiescalar.

Nesse sentido, concordamos com Peck (2010, p.86), quando afirma: 
“Os processos sociais e regulatórios não podem estar categoricamente 
atribuídos a escalas específicas, e tão pouco a constituição escalar desses 
processos teóricos se outorgou com anterioridade ou se fixou historica-
mente. Melhor dito, a relação entre uma escala em particular e um pro-
cesso social específico (...) é histórica e geograficamente contingente3”.

Outro aspecto a considerar na construção social da escala e em sua 
dimensão política é a necessidade, no contexto contemporâneo de acele-
ração dos fluxos no território, como assevera Milton Santos (1996) de dis-
tinção entre escala das ações operacionais e a escala do seu comando, pois 
o espaço geográfico é um hibrido, produzido por um conjunto indissociá-
vel de objetos e de ações e uma conjunção singular de processos materiais 
e culturais. 

Nessa mesma direção, Endlich (2012, p.02) destaca ainda que as 
escalas geográficas “são produzidas e estão profundamente vinculadas 
aos alcances do poder em cada momento histórico [acompanhando] o 
modo de produção capitalista. Se, atualmente, existe a escala global, é 
porque existem agentes que podem operar nesta escala, ao passo que, 

2  No original: “If we think about scale in this way, then we have a situation in which 
there is no scale which is ‘above’ any other in the vertical sense that the ladder meta-
phor suggests. Likewise, the global scale (the outside doll) is viewed as being ‘larger’ 
than all the other ‘smaller’ scales, such that the global can contain other scales but 
this does not work the other way round (i.e. the local cannot contain the global). On 
the other hand, the Matryoshka doll metaphor implies much more forcefully than 
does (...) the ladder metaphor that there is a nested hierarchy of scales, with each 
scale fitting neatly together to provide a coherent whole” (HEROD, 2008, p.228).

3  No original: “Los processos sociales y regulatórios no puden estar categórigamente 
assignados a escalas especificas, y tampoco la cpnstituición escalar de estos processos 
teóricos se otorgó com anterioridade o se fijó historicamente. Mejor dito, la relación 
entre uma escala em particular y um processo social específico (...) es histórica y geo-
gráficamente contingente” (PECK, 2020, p.86).
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contraditoriamente, significativa parte da sociedade não pode se apro-
priar nem da escala local”. Harvey, nesse sentido, complementa que “as 
escalas são produtos de mudanças tecnológicas, são modos de organiza-
ção humana e da luta política” (HARVEY, 2000, p.108).

Entendemos também que a escala é construída socialmente numa 
perspectiva relacional resultante das “tensões contingentes que existem 
entre as forças estruturais e as práticas dos agentes” (MARSTON, 2000, p. 
220), dos “processos sociais contraditórios de competição e cooperação4” 
(SMITH, 2000, p. 142), ou através da “dinâmica socio-espacial (...) e do 
conflito social e da luta político-econômica5” (SWYNGEDOUW, 2010, p. 
56).

Nos últimos tempos, o conceito de escala espacial e sua compreensão 
e uso metodológico a partir da noção de que a escala é produzida social-
mente, tem recebido atenção não apenas de geógrafos, mas também de 
outros pesquisadores, sobretudo no campo das Ciências Sociais, que cri-
ticamente tem abordado e debatido o significado e o papel da escala na 
análise social e estrutural, e na luta política. 

Muitos tem sido os autores que, desde diferentes perspectivas, têm 
participado do debate sobre o que são as escalas espaciais e como as mes-
mas podem ser empregadas na análise dos processos sociais e econômi-
cos. Entre esses autores se destacam os aportes de Brenner (2009 e 2013) 
sobre os limites e possibilidades das interpretações escalares sobre os 
padrões de reestruturação urbana e regional existentes nos períodos do 
pós-fordismo e do início do século XXI e as contribuições de Peck (2010) 
sobre as economias políticas da escala e as relações interescalares, e o 
reescalonamento do Estado no contexto neoliberal. Por fim, destacamos 
também as contribuições de Swyngedouw (2010) sobre a importância de 
valorizar a perspectiva escalar na análise da vida política e econômica 
atual para uma compreensão crítica do processo de globalização de modo 
a melhor entender a sua espacialidade, as relações de poder e a centrali-
dade do poder político, e as contradições estruturais, nele existentes.

Um dos aspectos importantes no debate sobre a construção social da 
escala, presente na obra desses autores, se refere a dimensão política das 
escalas, ou a política de escala(s). Smith (1990) propõe aprofundar a pes-
quisa em torno de questões sobre como a construção de escala também 

4  No original: “contradictory social processes of competition and cooperation” 
(MARSTON, 2000, p.220).

5  No original: “y el conflicto social y la lucha político-económica” (SWYNGEDOUW, 
2010, p. 56).
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é tentada ou realizada por um conjunto diversificado de atores envolvi-
dos em transformações políticas, configurando o que ele denominou de 
a prática de uma política de escala. As análises de tais práticas chamam 
a atenção para as relações desiguais entre espaço e poder, mas também 
para concepções e ideologias que orientam atores sociais que se esforçam 
para mudar a ordem social e econômica estabelecida, mas também atores 
sociais que buscam resistir às mudanças sociais.

Nessa mesma perspectiva, Souza de modo mais detalhado, comple-
menta que a política de escala também pode ser definida como 

a articulação de ações e agentes operando em níveis esca-
lares diferentes (isto é, que possuem magnitudes e alcances 
distintos) com a finalidade de potencializar efeitos, neu-
tralizar ou diminuir o impacto de ações adversas ou tirar 
maiores vantagens de situações favoráveis; por exemplo, 
ampliando esferas de influência (ao expandir audiências, 
sensibilizar atores que sejam possíveis aliados, etc.) e propi-
ciando sinergias políticas (ao recrutar novos apoios, costu-
rar alianças etc.). (SOUZA, 2010, p.42; Grifado no original).

A política de escala evidencia que para a efetividade e eficácia polí-
tica das ações no território, é de fundamental importância que estas 
possam ser realizadas através da articulação, em diferentes escalas, de 
um maior número e de distintos atores sociais, bem como da ampliação 
dos níveis escalares desse apoio político. Tal processo é identificado por 
Smith (2000) como “jumping scales” ou saltar escalas, e caracterizado por 
Tarrow (2008) como “scale shift” ou deslocamento escalar.

Ao considerarem a produção social da escala como um âmbito pri-
vilegiado da luta política, Smith (2000) e Marston (2000) concentram 
suas análises nas possibilidades e potencialidades que os agentes e gru-
pos sociais, que se opõem ou lutam contra o poder estabelecido, têm de 
se organizarem e lutarem em diferentes e cada vez mais amplas escalas. 
A esse respeito, destaca Smith: “saltar escalas permite aos expulsos dis-
solver as fronteiras espaciais que são em larga medida impostas de cima 
e que detêm, em vez de facilitar, sua produção e a reprodução da vida 
cotidiana” (SMITH, 2000, p. 137).

O saltar escalas (jumping scales) ou o deslocamento escalar (scale 
shift) são também estratégias escalares dos movimentos sociais e ativis-
mos visando superar as limitações locais e melhor promover e divulgar 
suas causas e lutas. Para tanto saltam escalas transformando seus movi-
mentos locais em regionais, nacionais e globais, escapando assim dos 
obstáculos do localismo, do paroquialismo e do particularismo através da 
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expansão do alcance geográfico e político de novos apoios para suas pau-
tas e reivindicações (SMITH, 2000 e MARSTON, 2000). Muitos tem sido 
os movimentos sociais que têm utilizado essa estratégia de saltar esca-
las, como são os casos dos Zapatistas, no México; dos povos indígenas 
como os do Xingu, no Brasil, liderados pelo cacique Raoni, ou como os 
Mapuches, no Sul do Chile; o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, 
no Brasil, ou ainda como os movimentos feministas e ativismos ambien-
tais atuantes em diferentes lugares do mundo. 

 Essa perspectiva crítica de compreensão das escalas espaciais como 
constructos sociais e políticos, que se efetivam no território através de 
uma dinâmica multiescalar e relacional dos fenômenos e processos 
ambientais, culturais, sociais, econômicos e políticos oferece novas pos-
sibilidades teóricas e metodológicas para se pensar e analisar o desenvol-
vimento regional.

Escalas espaciais, Território e Desenvolvimento Regional

No campo mais específico dos estudos sobre planejamento e desen-
volvimento regional, também tem havido um crescente interesse sobre 
o tema das escalas espaciais, com a produção de importantes aportes 
sobre seu significado, sua compreensão e seu uso teórico e metodológico 
na análise dos territórios e dos processos de planejamento e desenvolvi-
mento territorial. 

Dentre algumas dessas obras de referência destacam-se: os estudos 
de Fernández (2010) sobre a importância de se pensar e analisar desde 
a periferia latino-americana o desenvolvimento regional através de uma 
perspectiva transescalar que considere as regiões não apenas desde 
seus territórios, mas também como nós de redes de fluxos e atores, e de 
decisões e recursos externos que as atravessam redefinindo-as e condi-
cionando suas possibilidades de desenvolvimento; as contribuições de 
Brandão (2010, 2015) sobre a necessidade de aprofundarmos a reflexão 
teórica e metodológica sobre a dimensão territorial do desenvolvimento 
em suas distintas escalas espaciais, problematizando a questão das deci-
sões e das relações de poder entre os sujeitos concretos envolvidos na 
construção social dos espaços; os aporte de Vainer (2002) sobre o papel 
das escalas de poder e as escalas de ação na análise dos processos de pla-
nejamento e desenvolvimento territorial; e as contribuições de Ramírez 
(2010) sobre como o uso e manejo da escala nos processos de produção do 
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espaço tem sido um elemento fundamental na promoção do desenvolvi-
mento regional.

Buscando contribuir com esse profícuo debate teórico e metodoló-
gico sobre a importância da valorização das escalas espaciais nos estudos 
urbanos e regionais, apresentamos a seguir alguns pontos para a reflexão 
que nos parecem fundamentais para a compreensão e análise dos proces-
sos e políticas de desenvolvimento regional. 

Iniciamos pelo território, ou mais exatamente do que estamos enten-
dendo por território, pois é nele que os processos e políticas de desenvol-
vimento regional ocorrem e são socialmente produzidos, desde distintas, 
mas também relacionais, escalas espaciais.

Entendemos o território desde uma perspectiva geográfica, na qual é 
preciso considerar de antemão, que o espaço geográfico antecede o terri-
tório. Ao se apropriarem de um espaço, concreta ou abstratamente (por 
exemplo, pela representação), os atores sociais “territorializam” o espaço. 
“O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um traba-
lho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 
marcadas pelo poder” (RAFFESTIN,1993, p.143-144).

Nossa compreensão é complementada com a proposição de Souza 
(1995, p.78-79) de que o território deve ser apreendido como “um espaço 
definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. Ou seja, ele é 
“essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem domina ou 
influência quem nesse espaço, e como?”

Em que pese tal concepção esteja mais vinculada à sua dimensão 
política, ligada à instituição e consolidação histórica do Estado-Nação 
(ELDEN, 2013), a mesma não se restringe apenas à escala nacional, asso-
ciada com o Estado enquanto instância política de controle, regulação e 
gestão, ou por derivação aos territórios dos municípios e dos estados da 
federação brasileira. Territórios existem e podem ser demarcados, deli-
mitados, apropriados, constituídos e reconstituídos nas mais diversas 
escalas espaciais.

Além disso, na medida em que as noções de controle, de ordenamento 
e de gestão espacial, fundamentais no debate sobre o território, não se 
restringem apenas ao Estado, mas igualmente se vinculam às estraté-
gias de distintos grupos sociais e das grandes corporações econômicas 
e financeiras, o território deve ser apreendido como resultado da intera-
ção entre múltiplas dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais 
(SILVEIRA, 2018).
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Nesse sentido concordamos com Milton Santos (2002, p.10) de que:

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e 
de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser 
entendido como o território usado, não o território em 
si. O território usado é o chão mais a identidade. A identi-
dade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 
O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residên-
cia, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida 
(Grifo nosso).

A importância dessa dimensão relacional (que também deve estar pre-
sente nas escala espaciais) na análise e compreensão do território é tam-
bém assinalada por Reis (2005, p.53) ao destacar que para se interpretar 
o território é preciso considerar em sua leitura “a natureza das estruturas 
e das dinâmicas da sociedade e da economia, um entendimento sobre o 
modo como se alcança a coordenação dos processos coletivos, sobre o papel 
desempenhado pelos atores neles intervenientes, e sobre as relações (hie-
rárquicas ou não) entre atores e processos de diferentes escalas espaciais”.

Esse sentido relacional presente na definição do território traduz a 
incorporação, simultânea, do conjunto das relações sociais e de poder, e da 
relação complexa entre processos sociais e espaço geográfico, este enten-
dido como ambiente natural e ambiente socialmente produzido. Além 
disso, esse sentido relacional implica também que consideremos que o sig-
nificado do território não apenas se vincula as ideias de enraizamento, esta-
bilidade, limite, fronteira, fixidez, mas também as ideias de movimento, de 
fluidez, de conexão (SILVEIRA, 2018 e HAESBAERT, 2002).

A coexistência de fenômenos e processos globais, regionais e locais 
revela o conteúdo histórico e a complexidade dos usos do território e 
requer tanto para a análise dos fenômenos e dos processos sociais, cul-
turais e econômicos quanto para a formulação de políticas de desen-
volvimento, que se valorize a importância das escalas espaciais para 
uma melhor compreensão da dinâmica territorial do desenvolvimento 
regional. 

Metodologicamente, precisamos identificar as escalas nas quais os 
fenômenos e os processos se originam, ocorrem e alcançam no território. 
Precisamos, também, definir as escalas de análise necessárias à compre-
ensão da dinâmica dos fenômenos e processos presentes no território ou 
que nele incidem. E, igualmente devemos pensar e compreender as esca-
las de ação, envolvendo as ações práticas e políticas, em sua dimensão 
narrativa e como objeto e instrumento de políticas, planos e projetos de 
desenvolvimento em disputa em relação a um dado território.
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Nesse sentido, como nos lembra Brandão (2015, p.08) o desafio cientí-
fico e político posto é o de justamente “procurar definir o que cada escala 
poderá revelar cientificamente e com que meios, mecanismos e instru-
mentos políticos cada escala pode contar para mobilizar, contestar, acio-
nar, regular, comandar ou controlar.”

A qualificação da análise e da formulação das políticas de desenvolvi-
mento regional impõe a necessidade de se superar a costumeira adoção 
de uma única escala de análise e/ou intervenção e de se buscar a articula-
ção e a seleção de escalas espaciais adequadas para análise dos processos 
ou para se buscar alcançar os objetivos dessas políticas.

Para uma adequada compreensão dos processos e das políticas de 
desenvolvimento regional nos territórios há que se buscar superar a ideia 
de que a escala regional está dada a priori, assim como a de que o território 
usado da região é uma espécie de contentor ou de espaço palco, fechado e 
passivo, onde o que importa analisar são os agentes, as instituições, suas 
ações e relações, e os processos e políticas, existentes e circunscritos ao 
território e à escala regionais.

Como já mencionamos acima, vivemos um tempo de crescente com-
plexidade, mudança, interrelação e interdependência dos fenômenos 
ambientais, dos processos socioespaciais de desenvolvimento. Na etapa 
contemporânea da economia capitalista observamos uma crescente, 
ainda que desigual, circulação e ampliação de fluxos de diferentes tipos: 
pessoas, capitais, matérias primas, recursos, produtos, ideias, informa-
ções e ordens entre os lugares e regiões do mundo. 

Tais fluxos, expressam e resultam de relações geopolíticas, econô-
micas, sociais, políticas, culturais e de poder, na maioria das vezes assi-
métricas, estabelecidas entre distintos e numerosos agentes sociais e 
instituições, e que são mediadas e reguladas pelo mercado e pelo Estado, 
em diferentes níveis de abrangência e graus de intensidade, de acordo 
com as especificidades e condicionantes de cada formação socioespacial 
e da conjuntura existente. 

A dinâmica de produção e de circulação desses fluxos no espaço geo-
gráfico das regiões ora é organizada e condicionada por redes pré-exis-
tentes, ora resulta na criação de novas redes, não apenas circunscritas ao 
território regional. 

Os fluxos que organizam e definem essas redes são produzidos por 
relações sociais e articulações econômicas e políticas engendradas no 
território, simultânea, mas também desigualmente, em distintos níveis 
escalares, desde o local, o regional, o nacional, e o global. Cada um dos 
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agentes sociais, das organizações e instituições que se apropriam e usam 
e transformam o território regional se relacionam, interagem, se articu-
lam em uma ou mais escalas espaciais. 

Assim, além de considerarmos as distintas escalas (e sua interrelação) 
das ações e processos em rede que são engendrados ou que repercutem 
nos territórios usados das regiões, precisamos igualmente levar em conta 
na análise do desenvolvimento regional e buscar identificar e compre-
ender como se apresentam as escalas de ação dos seguintes agentes e 
instituições:

- as escalas espaciais de elaboração e de efetivação da política pública, 
em suas instâncias nacional, estadual e municipal, como no caso do 
Brasil, e o modo como se combinam ou se contradizem, assumindo parti-
cularidades nos territórios regionais;

- as diferentes escalas de ação dos grupos empresariais nacionais e 
transnacionais que comandam as cadeias produtivas regionais, mas tam-
bém das empresas locais e regionais, em suas estratégias de jumping sca-
les nos usos e apropriação dos territórios regionais;

- as distintas escalas de ação prática e política dos atores sociais que 
vivem e atuam nas regiões (como os sindicatos de trabalhadores urba-
nos e rurais, os ativismos e os movimentos sociais e ambientalistas, as 
associações empresariais urbanas e rurais), seus usos do território e suas 
estratégias de scale shift;

- as escalas de atuação das instituições regionais como as universida-
des, associações de municípios, consórcios intermunicipais, conselhos 
regionais, cooperativas, etc. e suas ações, articulações em relação aos 
demais agentes sociais e organismos estatais existentes no território; 

- as escalas de ação dos órgãos estatais de diferentes níveis (federal, 
estadual, regional) que atuam nos territórios regionais, buscando tam-
bém identificar as estratégias de scale shift que adotam, por exemplo 
através da descentralização, as diferentes regionalizações que apresen-
tam e as interações espaciais que promovem nos territórios, através dos 
fluxos de serviços; e

- as escalas e as estratégias de ação das redes de organizações e de coo-
peração no âmbito da sociedade civil. Redes essas, que não sem conflitos 
e através de relações de poder, buscam implementar projetos e políticas 
de desenvolvimento endógenos, menos assimétricos e mais autônomos, 
valorizando as particularidades, a identidade, os atributos, as contingên-
cias, e as oportunidades existentes no território regional.
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Certamente, diante da complexidade dos processos de desenvolvi-
mento regional, inúmeras outras variáveis e dimensões igualmente pre-
cisam ser consideradas na sua análise. Portanto, esse conjunto de atores e 
instituições para as quais propomos acima identificar e compreender suas 
escalas de ação no território regional, não se faz suficiente para tamanho 
desafio analítico. A despeito disso, ele nos parece um bom caminho para 
iniciar essa empreitada científica.

À guisa de conclusão 

A polissemia do vocábulo escala enseja distintos significados e apli-
cações pelas ciências e pelo senso comum. A complexidade do espaço 
geográfico e as diferentes dimensões e medidas dos fenômenos socioes-
paciais, exigem maior nível de abstração. Portanto é preciso então pensar 
a escala não só como medida matemática de proporção da representa-
ção gráfica do território, mas também como representação de diferentes 
modos de percepção e de concepção do real, e como produto social das 
relações estabelecidas no território.

As escalas não são neutras por serem produzidas por processos hete-
rogêneos e de conflito. Elas não estão dadas a priori nem são geometrica-
mente definidas. Precisamos criticar os usos da escala que produzem sua 
reificação e subjetivação, e valorizar a compreensão de que as escalas são 
frutos de processos de apropriação e de dominação do espaço e, por isso, 
carregam consigo todo um conteúdo estratégico e político.

As escalas são, portanto, produtos das ações sociais ao longo de pro-
cessos históricos envolvendo disputas que perpassam por todas as escalas 
espaciais, na maioria das vezes acontecendo simultaneamente.

Não há, assim, uma escala mais importante do que a outra. O que 
importa é a perspectiva que interrelacione as escalas envolvidas nos pro-
cessos políticos, sociais, econômicos e culturais em foco, para buscar 
melhor compreender sua complexidade.

Na prática, estamos acostumados com hierarquizações muito simples, 
como a da microescala (local) para a macroescala (global), ou vice-versa, 
sendo pensadas com ou sem a metáfora cartográfica. Mas essas hierarqui-
zações, muito influenciadas pela representação espacial euclidiana, nos 
prendem ao plano geométrico e à dimensão espacial bidimensional. Em 
geral, somos levados a esquecer a perspectiva dinâmica e multifacetada e 
relacional que as escalas espaciais nos trazem. Essa perspectiva nos ofe-
rece melhores condições metodológicas para compreender os processos 
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de desenvolvimento territorial através da identificação no território das 
escalas dos fenômenos, de análise e das ações.

Pensamos que nesse contexto de crescente interdependência e de 
desigual interação de diferentes aspectos e níveis de relação entre os ato-
res sociais e econômicos e entre eles e as instituições públicas e estatais, 
em diferentes territórios, soa importante valorizar as escalas espaciais 
na análise dos processos de desenvolvimento regional e de formulação e 
implementação das políticas de desenvolvimento regional. 

Por fim, essa perspectiva crítica de compreensão das escalas espaciais 
como constructos sociais e políticos, que se efetivam no território através 
de uma dinâmica multiescalar e relacional dos fenômenos e processos 
ambientais, culturais, sociais, econômicos e políticos, oferece também 
novas possibilidades teóricas e metodológicas para se avançar a produção 
do conhecimento no campo do desenvolvimento regional.
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Para pensar as espacialidades e as temporalidades 
dos processos sociais regionalizados  

em conjuntura de crise disruptiva

Carlos Antônio Brandão1

Toda decisão envolve uma forma de exercício de uma forma 
de poder”. [Seria preciso] “identificar a natureza do sis-
tema de dominação: seu relacionamento com a estratifica-
ção social, seus meios de legitimação, sua organização no 
espaço, seus meios de reprodução etc. (FURTADO, 1980, p. 33).

Introdução

Seguindo as pistas de Stuart Hall e Doreen Massey (2010, p. 
57), quando afirmam que “uma conjuntura é um período durante o 

qual diferentes contradições sociais, políticas, econômicas e ideológicas, 
que estão em ação, vêm se juntar em uma específica e distintiva forma”, 
procuramos pensar a presente condensação de contradições em 2020 e 
propor um conjunto de questões ligadas aos processos sociais regionali-
zados nesta conjuntura de crise disruptiva.

Há momentos históricos cruciais, em que a confluência de determina-
ções e circunstâncias potenciais ou pendentes acabam se desenrolando 
em uma situação de rompimento abrupto da trajetória pregressa, engen-
drando um novo regime pósnormal. Ziauddin Sardar (2010), discutindo 
os tempos pósnormais, afirma que nesses contextos problemáticos, de 
incerteza e ignorância para a tomada de decisões políticas, seria preciso 
ter imaginação e criatividade na nova era marcada por complexidades, 
contradições e o caos.

1 Professor Titular do IPPUR/UFRJ. Doutor, Livre Docente e Professor Titular pelo 
Instituto de Economia da Unicamp. Pós-doutor pela Universidade British Columbia 
e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bolsista do CNPq. 
Coordenador do site www.interpretesdobrasil.org. Coordenador do Observatório 
Celso Furtado para o Desenvolvimento Regional do Centro Internacional Celso 
Furtado. E-mail: brandaoufrj@gmail.com.
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Estamos perplexos diante da conjuntura de condensação de contradi-
ções, conflitos, caos e crise. Talvez precisemos de uma outra pedagogia da 
crise econômica, política e social, como propõem Bob Jessop e Karim Knio 
(2019). Eles buscam discutir a natureza e os horizontes espaço-temporais 
das crises vistas não como eventos acidentais ou excepcionais, anomalias 
ou distúrbios momentâneos, mas enquanto processos sistêmicos e multi-
determinados, em multifacetado mosaico, que desorientam e desestabi-
lizam a sabedoria convencional e os contextos estruturais anteriores. Na 
conjuntura atual estamos atormentados por uma crise pandêmica e uma 
crise estrutural resultante do avanço neoliberal.

Melhor do que falar em era do neoliberalismo, seria caracterizar as últi-
mas décadas como um processo de neoliberalização, que vai ocorrendo 
em distintas rodadas cíclicas: um processo dinâmico, plástico e resiliente, 
com repercussões variadas nos âmbitos sociais e espaciais e que lança 
mão de dispositivos, mecanismos e instrumentos bastante diferencia-
dos de experimentações rerregulatórias pró-mercado e de mercantiliza-
ção parametrizada. Imersos na mercadejação ou marquetização radical 
e na voracidade caótica da crise multidimensional contemporânea, não 
temos, no momento, forças acumuladas para o contraponto. O Estado, 
que poderia coordenar decisões transformadoras, foi “incapacitado para 
responder a emergências” (SOUSA SANTOS, 2020) e a sociedade parece 
perplexa, amorfa ou anestesiada. Pior, o processo de neoliberalização, 
metamorfoseando-se continuamente, sendo flexível e adaptando-se a 
cada tempo-espaço concreto, ingressa em uma conjuntura de pós-ver-
dade, autocrática e pós-democrática novo-normal.

Mesmo nesta conjuntura desfavorável, poderia existir uma abertura 
para gerar fissuras e brechas a ocupar ou oportunidades emancipatórias 
a explorar? Talvez fosse o tempo de quebrar o senso comum de todos os 
fundamentalismos, inclusive o de mercado. Tempo de buscar engendrar 
outras condições de existência social, que não a econômica ou a individu-
alista. Perseguir o enriquecimento cultural além do material, alargando 
os horizontes de possibilidades, segundo o conceito furtadiano. Recolher 
e enfeixar condições objetivas e subjetivas que lograssem se contrapor à 
constelação de injustiças que nos são impostas e nos constrangem, estru-
turando e legitimando decisões alternativas.

Como nos ensina Celso Furtado (1967), decisão pode ser vista, ora 
como uma unidade, um elemento ao longo de uma cadeia de decisões, 
ora como um centro de irradiação e de influência das decisões de outros 
agentes. Na primeira, como um elemento ao longo de uma cadeia, está-se 
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colocando ênfase no fato de a decisão constituir, até certo ponto, res-
posta “passiva” a uma situação social posta; na segunda, como um núcleo 
de irradiação de decisões, põe-se o acento no fato de que uma decisão é 
capaz de modificar “ativamente” dada situação ou contexto social.

Neste contexto geral, elaboro neste ensaio exploratório alguns apon-
tamentos acerca da necessidade da área do desenvolvimento regional 
avançar em uma teorização do papel fundante das decisões cruciais dos 
agentes dominantes e seus contrapoderes. Defendo a necessidade da rea-
lização de atividades de ensino, pesquisa e extensão que não negligen-
ciem as estruturas constitutivas mais gerais, mas que, ao mesmo tempo, 
não percam as lógicas das conjunturas mais particulares. É essencial 
buscar apreender as estruturas constituintes das relações sociais em suas 
articulações com o todo, mas, simultaneamente, acompanhar os movi-
mentos da conjuntura, os elementos contingenciais e circunstanciais das 
temporalidades mais curtas e das espacialidades mais imediatas.

O momento poderia ser de tomada de decisões com ousadia e inven-
tividade. Ou seja, requereria decisões de outra natureza do que aquelas 
características do status-quo. 

Defendo aqui que a questão regional hoje deveria se expressar, antes 
de tudo, na forma de decisões ousadas nucleadas na provisão de direitos 
e bens e serviços coletivos. Proponho a discussão de uma estratégia ter-
ritorializada de um adequado padrão de oferta de bens, equipamentos e 
serviços públicos e coletivos para enfrentar a destituição de direitos e as 
desigualdades variadas nas escalas microrregional, supralocal e do lugar 
no Brasil.

Destaco que a escala regional apresenta virtualidades e potencialida-
des a serem melhor exploradas. Ao mesmo tempo, as escalas subregio-
nais também não podem ser perdidas de perspectiva quando se pretende 
empreender lutas contra o desenvolvimento desigual e enfrentar decisi-
vamente as destituições e as injustiças. 

A escala regional só pode ser vista de forma relacional, em sua coerên-
cia estruturada, na posicionalidade de seu específico ambiente e no con-
texto histórico com suas particulares e específicas capacidades de decisão, 
relações de propriedade e poder etc., mas também em seus nexos, acio-
namentos e articulações interescalares no todo da divisão inter-regional 
do trabalho. Nas escalas subregionais, as práticas espaciais de sujeitos 
sociopolíticos em seus loci de pragmatismo, no acontecer do imediato e 
do vivenciado concretamente em cada espaço e cada conjuntura também 
requerem análise.
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Assim, avalio que as pesquisas e os cursos de pós-graduação em desen-
volvimento regional deveriam continuar a mergulhar nas suas espe-
cificidades geográficas, históricas, estruturais e conjunturais dos seus 
respectivos mundos micro e mesorregionais, buscando captar toda a 
riqueza da diversidade e da complexidade de seus contextos e posicio-
nalidades frente ao todo. Seus estudos bem situados, geográfica e histo-
ricamente, são fundamentais para suas singulares regiões e para o Brasil. 
Entretanto, não deveriam flertar com concepções teórico-metodológicas 
conservadoras, pois estas já demonstraram que não tem nada a ver com 
as nossas formações e realidades socioeconômicas, territoriais, culturais 
e espaciais.

Os variados Cs: conjuntura complexa de condensação  
de contradições e conflitos na caótica crise

Analisar nosso atual e desafiante tempo histórico como conjuntura, 
vista como um complexo processo de condensação de contradições, ajuda 
a arguir sobre as temporalidades e espacialidades desse momento radical 
de rupturas em que estamos agora mergulhados. Mais do que nunca, é 
indispensável buscar a imaginação e a criatividade nesta conjuntura atra-
vessada por complexidades, contradições e o caos.

Entretanto, a conjuntura não é favorável a nenhuma ousadia. Desde o 
final dos anos 1970, ingressamos em um mundo parametrizado, norma-
lizado, marquetizado e perplexamente dominado pelo mercado e pelo 
neoliberalismo (CAHILL et al., 2019; BERNDT et al., 2020). O acelerado 
e disruptivo tempo conjuntural em que estamos vivendo (que expressa 
inédita condensação do tempo estrutural) revela a tentativa radical (ven-
cedora pelo menos na atual quadra histórica) de desestabelecer do mer-
cado em relação às forças sociais. Trata-se de conjuntura de conexões 
contraditórias, no sentido de Doreen Massey e Stuart Hall, que parece 
confirmar a vitória do “moinho satânico” da mercantilização extrema, no 
sentido apontado por Karl Polanyi (1980). O processo de neoliberaliza-
ção ingressa em uma fase de pós-verdade, autocrática e pós-democrá-
tica. Para complicar a crise econômica, política e social em que estamos 
mergulhados, temos também as crises ambiental, energética e sanitária 
irrompidas a partir da pandemia de 2020.

Nesta conjuntura adversa, somos convidados a ousar pensar com radi-
calidade e com especificidade, como diria Francisco de Oliveira (2001).
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Por um lado, é crucial buscar apreender as estruturas. Olhar para a 
totalidade do “orgânico”, para a coerência estruturada, tentando capturar 
o conjunto das interconexões sociais, com suas racionalidades e regulari-
dades e com os movimentos históricos de longa duração. Por outro, é pre-
ciso cultivar, em aproximações sucessivas, uma perspectiva teórica que 
lembra o que Doreen Massey chamou de procura por um enquadramento 
teórico metodológico mais flexível, capaz de apreender os movimentos, 
dinâmicas e mudanças. Ou seja, é necessário examinar minuciosamente 
os processos e as transformações estruturais, porém as estruturas devem 
ser analisados sem direção predeterminada.

Porém, ao mesmo tempo, torna-se necessário não negligenciar os 
movimentos da conjuntura, o “inorgânico”, a conjunção e condensação 
de contingências, que engendram e põem em ação táticas e estratégias 
sociopolíticas circunstanciadas. São articulações mais imediatas, situ-
adas e contingenciais, sujeitas a temporalidades mais curtas, possibili-
tando a coexistência conflitiva, contestada, relacional e contraditória do 
real-concreto mais imediato e mundano.

Essa adequada e melhor percepção dos movimentos dos espaços e 
tempos estruturais e conjunturais pode nos auxiliar na interpretação dos 
específicos processos socioespaciais, que devem ser analisados em seu 
movimento histórico, contraditório e dinâmico. Devem, também,  per-
correr teórica e empiricamente as interconexões entre práticas conjun-
turais e as estruturas, observando as variadas escalas desses processos 
de combinação das formas variadas existentes, neste momento em que 
a América Latina e o mundo passam por transformações radicalizadas.

Infelizmente, vivemos, mais uma vez, uma daquelas rodadas do pre-
domínio dos modelos importados para pensar concretamente nossa 
realidade. Há clara colonização do pensamento e perda de criatividade 
intelectual para refletir a partir de uma perspectiva de conjunto. A frag-
mentação do campo de conhecimento territorial-espacial, a hegemonia 
dos paradigmas conservadores, os desvios promovidos pelo debate da 
“pós-modernidade” e sua proposta de “derrocada das grandes narrati-
vas”, o avanço da razão neoliberal, dentre outros fatores, têm dificultado 
o avanço para trajetórias mais substantivas de entendimento da realidade 
concreta em sua dinâmica contraditória de transformação.

Há pouco espaço teórico para as análises sustentadas na dinâmica das 
relações sociais contraditórias. Predomina uma perspectiva de harmo-
nia social em parte das pesquisas da área. Não há espaço para a oposição 
ou interdependência dos agentes e suas práticas. Elabora-se um discurso 
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sofisticado de estabilização social, sem a discussão das bases materiais, 
como se houvessem práticas (harmoniosas) sem estruturas (em movi-
mento contraditório e tenso). De análises que tinham uma concepção de 
estruturas sem sujeitos, corremos o risco de termos caído em representa-
ções de atores sem estruturas.

Como a dimensão espacial em si já é interface de múltiplas dimensões, 
é certo que nenhum campo disciplinar isoladamente dará conta da riqueza 
de determinações deste complexo processo. Entretanto, apesar do discurso 
sofisticado sobre trans-, multi- e inter-disciplinaridade, pouco respeito há 
entre os campos disciplinares e muito menos sua devida articulação para 
estruturar objetos de conhecimento relevantes e pertinentes.

Para se ter uma visão melhor determinada, mediada e qualificada 
sobre o espaço, que possam apresentar potencial de apreensão e trans-
formação teórica e política de nossa realidade. Amplas potencialidades 
se encontram disponíveis hoje de reconstrução teórico-metodológica crí-
tica, que poderiam informar e estruturar disputas políticas em torno das 
ações sociais no ambiente construído, informando movimentos contes-
tatórios e/ou a orientação de políticas públicas democráticas.

Se concebermos o desenvolvimento como um processo complexo de 
decisões que logram estruturar o pleno exercício de opções alternativas 
que alargam os horizontes civilizatórios, inexoravelmente construídas em 
tensão sociopolítica, então ele é só trajetórias abertas, sujeitas ao embate 
estratégico em contexto de incontornável diferenciação de poder (de 
comando sobre o destino de determinada sociedade). Assim, desenvol-
vimento é distorcer a correlação de forças, importunar diuturnamente as 
estruturas e coalizões tradicionais de dominação e reprodução do poder. 
É exercer em todas as arenas políticas e esferas de poder uma pressão tão 
potente quanto o é a pressão das forças sociais que perenizam o subde-
senvolvimento. Neste sentido, carecemos de melhor identificação e qua-
lificação dos limites e das potencialidades de construção de estratégias 
de desenvolvimento que possam avançar maiores níveis de integração e 
coesão social, físico-territorial e econômica do país nos próximos anos, 
valorizando o trunfo de nossa diversidade e criatividade, enfrentado o 
encadeamento das ações de veto dos projetos hegemônicos que buscam 
perenizar o atraso e a falta de democracia.

Celso Furtado (1967, p. 92) bem sintetizou que 

o estudo do desenvolvimento tende a concentrar-se na 
caracterização das estruturas, na identificação dos agen-
tes significativos e nas interações entre determinadas 
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categorias de decisões e as estruturas. Estas condicionam o 
processo de irradiação e a eficácia no espaço e no tempo das 
decisões, mas ao mesmo tempo são por elas determinados. 

Albert Hirschman identificou nas situações do subdesenvolvimento 
da “falta de capacidade para tomar decisões”. Nestes contextos, seria 
necessário, segundo Sunkel e Paz (1971, p. 38), elaborar “uma estratégia 
de desenvolvimento desequilibrada para forçar decisões que, de outro 
modo, não seriam tomadas”. 

Inspirado por estas concepções críticas latino-americanas, seria impor-
tante avançar em estudos regionais que lograssem depurar, discriminar e 
hierarquizar os fatores endógenos e exógenos determinantes, condicio-
nantes ou coadjuvantes dos processos sociais, econômicos, políticos etc. 
em cada território sob análise. Esses estudos devem procurar construir 
mediações históricas, teóricas (e por que não dizer institucionais, terri-
toriais, políticas etc.) devidas e pertinentes, cultivando para se uma abor-
dagem teórica e metodológica da produção social do espaço, dos conflitos 
que se estruturam e das lutas (das frações de classe e das facções sociais) 
que se travam e tramam em torno deste ambiente construído. 

Dever-se-ia ter sempre presente que o espaço é uma unidade dinâmica 
de reprodução social, por ser encarnação de processos e projetos diversos 
e manifestação concreta de conflitualidades de projetos políticos em dis-
puta. Seu tratamento, portanto, requer o abandono dos tratamentos tec-
nicistas que pensam estruturas sem decisões de sujeitos reais ou atores 
atomizados sem contexto estrutural. Os espaços são construções (sociais, 
discursivas e materiais) e sua análise exige que nos baseemos na intera-
ção entre decisões e estruturas, nas articulações entre microprocessos, 
microiniciativas versus macrodecisões, nas múltiplas escalas espaciais e 
nas várias conjunturas em que se organizam e se enfrentam os interesses 
em cena e em disputa. 

Proponho aqui que o refinamento analítico requerido passa pela cen-
tralidade das decisões e do poder de comando de sujeitos concretos, situ-
ados e envolvidos nas disputas diversas (com variados instrumentos) em 
torno da construção social de determinado espaço, investigando as hie-
rarquias e hegemonias de poder de comando, as ações e as cadeias de 
reações das decisões tomadas (por variados agentes e sujeitos sociais que 
operam em variadas escalas espaciais). 
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Decisões cruciais de agentes dominantes com poder, 
envoltos em estruturas-conjunturas geohistóricas e 
contextos sociopolíticos específicos

Procuro desenvolver aqui uma argumentação que defende que os estu-
dos regionais deveriam colocar no centro de suas metodologias a análise 
do sistema decisional (público e privado) e seus poderes.

Coloco no centro desta abordagem metodológica a problemática das 
decisões concebidas como elemento de uma cadeia de ações e reações 
de algumas unidades de poder com recursos assimétricos e capazes de 
comando e dominação.

Entendo que a constituição e o exercício concreto de poder de comando 
de agentes e sujeitos reais, que operam em variadas escalas espaciais, nas 
disputas em torno da produção social de determinado espaço precisam 
ser investigadas detalhadamente. 

Como já afirmava Max Weber (1922), os processos de desenvolvimento 
econômico são lutas de dominação. O desenvolvimento desigual, envol-
vendo processos de dominação e irreversibilidades diferenciais, impõe 
hierarquias, relações de força assimetricamente constituídas e exerci-
das por variados veículos e escaninhos de poder. Há a imposição de hie-
rarquias, relações de força desigualmente constituídas e exercidas. São 
erguidas estruturas com complexidade díspar, com potência assimétrica 
e heterogênea, configurando lógicas hierarquizadas. A discussão destes 
processos e forças desemboca na questão terminal do poder diferencial 
de capacidade de decisão, fruto de uma correlação de forças que está sin-
tetizada no processo de hegemonia. Como processo síntese, o poder de 
comando, de dominação de classe, é exercido e legitimado tendo por base 
determinada equação política, que se configura em um arco de alianças, 
um pacto de poder, assentado em certa correlação de forças políticas, que 
dá direção e domínio das condições sociais em determinado território. 

Celso Furtado afirmava que 

os processos sociais tendem a apresentar-se sob a forma de 
reações causais em cadeia, ou seja, cumulativamente (...) 
Analisando as cadeias de reações provocadas por decisões 
autônomas, será possível identificar fatores que aumentam 
ou reduzem sua capacidade de decisão (FURTADO, 1967, 
p. 90). 

A capacidade promissora de uma metodologia que possa investigar a 
força motora de uma decisão, sua capacidade de propagação e de gerar 
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tensão nas estruturas deveria estar no centro de uma abordagem que 
possa orientar, direcionar e reordenar processos complexos.

Incluem-se aí processos como aqueles atinentes à produção social do 
espaço e às outras formas de conceber estratégias regionais que possam 
acumular capacidade de decisão para a transformação política. Mudança 
que alargue os horizontes de decisões e de possibilidades, que seria o ver-
dadeiro desenvolvimento, 

que é principalmente um processo de ativação e canaliza-
ção de forças sociais, de avanço na capacidade associativa, 
de exercício  da iniciativa e da inventiva. Portanto, se trata 
de um processo social e cultural, e só secundariamente eco-
nômico (FURTADO, 1982, p. 149). 

Ou seja, produz-se o desenvolvimento com intencionalidade, pois “o 
desenvolvimento significa a gênese de formas sociais efetivamente novas”.

A experimentação teórico-metodológica proposta aqui busca colocar 
no centro da análise a problemática das decisões. O refinamento analítico 
e categorial requerido passa pela centralidade das decisões e do poder de 
comando de sujeitos concretos, situados e envolvidos nas disputas diver-
sas (com variados instrumentos) em torno da construção social de deter-
minado espaço, investigando as hierarquias (divisão social do trabalho) e 
hegemonias de poder de comando. 

É preciso conferir atenção às ações e às cadeias de reação das decisões 
tomadas por agentes e sujeitos sociais que se situam e operam em varia-
das escalas espaciais e que se encontram em interação. Essa interação 
entre atores, agentes e sujeitos forja e transforma estruturas, estratégias 
e determinados campos espaciais e arenas de luta e de conflituosidade.

É imperioso concentrar atenção na análise dos agentes cruciais e seus 
efeitos de dominação, examinar as estruturas decisórias e a natureza da 
atuação dos agentes, procurando entender como vão se redefinindo, no 
processo histórico e conjuntural, o modo de ação e o relacionamento 
entre os heterogêneos espaços urbano-regionais. 

É preciso elaborar instrumentos analíticos de uma economia polí-
tica da manifestação dos processos sociais no espaço, problematizando 
estruturas e sujeitos produtores dos espaços, elegendo as problemáticas 
do poder e dos processos decisórios dos agentes dominantes (Estado e 
grande empresa) como as nucleares para a análise e a ação consequentes 
e comprometidas com a justiça socioespacial. 

Neste contexto, os estudos urbano-regionais devem assumir a con-
flitualidade inerente e a contenda perene de interesses múltiplos e seus 
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variados loci de possibilidade de concertação, ou não, de projetos em dis-
puta e das coalizões e arco de alianças que vão se armando em cada con-
juntura histórica e territorial. 

A assunção da conflitualidade, a dinâmica de ação das facções das 
classes sociais e a identificação dos sujeitos sociopolíticos portadores de 
decisão transformadora devem ser uma constante nos estudos regionais. 

Se a reprodução social da vida necessita ocupar papel central na aná-
lise, por outro lado, os atores, agentes e sujeitos não são autômatos (ou 
unidades atomísticas racionais) que obedecem imediatamente leis gerais 
de movimento que lhes determinem suas ações.

Ação dotada de sentido, finalidade e intencionalidade tem 

um movimento que necessariamente se realiza através de 
sujeitos, individuais e/ou coletivos, que, ao agirem, desen-
cadeiam séries causais. As formas espaciais produzidas pela 
sociedade manifestam projetos, interesses, necessidades, 
utopias. A práxis humana é alimentada por pré-ideações 
que têm o espaço vivenciado como estímulo (MORAES, 
2002, p. 22).

Discutindo a posição de Marx nesta questão, Sereni (1973, p. 63) 
afirma que este atribui ações a “agentes que não são apenas econômicos 
e estruturais, senão também superestruturais. É precisamente da multi-
plicidade e entrecruzamento de agentes e ações, internos e externos, de 
onde se faz derivar a não unilinearidade da sucessão de formações sociais 
ou da evolução de suas instituições, em relação às quais, portanto, ficam 
abertas diversas alternativas”.

As análises concretas requerem a investigação criteriosa dos interesses 
(não só das identidades!) regionais, a concentração no estudo das estru-
turas espaciais, escalares e políticas, da estruturação do place, do habitat, 
da vida cotidiana, e dos projetos e das práticas dos sujeitos, tanto dos 
sujeitos constituídos e em constituição, quanto dos a constituir, articu-
lando contextos e lógicas situadas, hierárquica e espacialmente, e ações.

Pierre Bourdieu, em “O singular e o plural”, sustenta que: 

As lógicas das práticas inscritas na história e no tempo são 
imanentes às práticas porque estas são ações, e não com-
portamentos (...) Suas determinações devem ser conside-
radas como estritamente sociais, por serem contestadas e 
insistentes, inteiramente imanentes às situações. [Nada 
nos pode] desviar de uma interrogação sobre as práticas 
compreendidas como ações, ou seja, como atos intencio-
nais, inscritos na temporalidade para agir sobre o mundo 
(BOURDIEU, 2005, p. 152).
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Estes e outros autores nos proporcionam importantes insights sobre a 
centralidade das decisões, da premência em se analisarem os resultados e 
as consequências das decisões tomadas por agentes e sujeitos com poder 
heterogêneo e assimétrico. 

Precisamos analisar as decisões cruciais, e questionar em quais atores, 
agentes e sujeitos se apoiam e qual o estatuto decisional destes. Alcouffe 
(2009), citando Furtado, fala da premência em se construir uma nova coe-
rência teórica que leve em conta a desigualdade dos agentes, mas subli-
nhando a força da organização que a dominação traz. Bourdieu (1998) 
nos fala das cadeias de autoridade que expressam as articulações de força 
que se estruturam na sociedade.

É fundante “analisar a noção de poder e suas relações com a de espaço e 
delinear um marco teórico-interpretativo que aborde o acionar dos sujei-
tos sociais” (GARCÍA; ROFMAN, 2013, p. 103). Esses autores buscam uma 
análise da espacialidade do poder e realizam uma arguta sistematização 
dos principais autores desta temática (Claval, Rafestin, Massey, dentre 
outros), que entendem por poder tanto a capacidade de atuar como de 
fazer com que outros atuem, demonstrando a capacidade diferencial de 
dominação das diversas geometrias de poder temporalmente variáveis.

Relações sociais apresentam sempre vinculações espaciais e temporais, 
envolvendo alguma forma de controle de recursos materiais e simbólicos 
(GARCÍA; ROFMAN, 2013). Todas as relações sociais apresentam alguma 
dimensão ou são relações de dominação, condicionando de algum modo 
práticas de outros.

Já em 1974, Alejandro Rofman havia apresentado importante contri-
buição ao discutir os efeitos espaciais gerados pela ação dos tomadores de 
decisão no sistema capitalista dependente periférico. Defendeu a neces-
sidade de se analisar simultaneamente 

a identificação dos agentes decisionais que operam no 
marco do poder econômico e político de cada uma das for-
mações sociais e o efeito espacial gerado pelos agentes que 
se concretiza em uma específica estrutura urbano-regional 
em cada sistema social estudado (ROFMAN, 1974, p. 42).

Quanto aos agentes dominantes, é preciso distinguir a tomada de 
decisão pública da tomada de decisão privada. Examinar minuciosa-
mente a tomada de decisão privada da classe proprietária, que tem poder 
de definir as unidades de decisão que operacionalizam o funcionamento 
econômico, com destaque para as decisões sobre o processo de inversão 



228

de capital. Esquadriar os instrumentos e as formas do exercício do poder 
estatal, posto que 

a ação do Estado é configurada como um processo ininter-
rupto de decisões (…) no particular e de acordo com cada 
conjuntura histórica e é a resultante da luta de interesses 
setoriais do bloco dominante que se desenvolve em seu seio 
(ROFMAN, 1974, p. 27).

A capacidade de transformação do espaço social é desproporcional-
mente realizada pelas classes proprietárias, por um lado. Por outro, o 
Estado, enquanto condensação de uma relação de forças também desem-
penha papel fundamental, também detém poder assimétrico de produ-
ção do meio ambiente construído.

Analisar o papel do Estado, dos grupos empresariais e corporações 
deve estar no centro dos estudos regionais. A análise da lógica e dos inte-
resses ao longo das cadeias de decisões e reações a decisões tomadas pelo 
“mundo privado” é essencial, pois

as decisões empresariais sobre compra, venda, desenvolvi-
mento de ativos e estratégias competitivas desempenham, 
todas elas, papéis num cenário geográfico” (...) “Por que é 
importante estudar o comportamento das empresas nas 
economias regionais? As decisões empresariais conformam 
tanto a distribuição inter-regionais da atividade econômica 
quanto a qualidade e natureza do trabalho dentro das regi-
ões” (MARKUSEN, 2005, p. 64).

Assim, o estudo pormenorizado, em cada espaço-tempo, dos projetos 
hegemônicos, segundo Jessop (2007), torna-se central a fim de se anali-
sar os compromissos instáveis, as estruturas, forças e estratégias políticas 
e ideológicas que dão forma ao Estado e suas bases sociais de apoio e 
oposição. Os projetos hegemônicos buscam angariar o apoio das forças 
sociais relevantes, pelo menos momentaneamente, em cada conjuntura 
histórica (JESSOP, 2007).

Em síntese, os processos de estruturação do espaço apresentam con-
flitos de interesses entre agentes e sujeitos que forjam e transformam 
estruturas, estratégias e campos e arenas de luta e de conflitualidade 
entre projetos sociopolíticos distintos. Assim, o resgate da problemática 
da reprodução das classes sociais, das estruturas e das decisões, torna-
se questão inarredável para se entender a produção social do espaço e 
a dimensão urbano-regional do processo de desenvolvimento capitalista 
em cada contexto escalar específico.
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Além de investigar qual o poder do poder público, qual o poder do 
poder privado, é também fundamental examinar qual o poder das forças 
contra-hegemônicas. Contra toda sorte de espoliações socioterritoriais 
que as forças privadas promovem (que na maior parte das vezes induzem 
ou se legitimam nas forças estatais), é preciso que analisemos também as 
contra-re-ações das forças emancipatórias e reivindicativas, que buscam 
se contrapor às diversas modalidades de injustiças sociais e espaciais.

Prover um adequado padrão de oferta de bens, serviços 
e equipamentos coletivos para enfrentar a destituição de 
direitos e as desigualdades nas escalas meso e microrregionais, 
supralocais e do lugar da vida cotidiana no Brasil

Defendo aqui que as estratégias territorializadas de desenvolvimento 
deveriam estar orientadas por uma visão abrangente de um sistema de 
provisão de bens, infraestruturas, serviços e equipamentos coletivos 
de utilidade pública, sobretudo, nos espaços regionais mais carentes e 
desiguais.

Em países enormes, desiguais e heterogêneos como o Brasil é crucial 
promover o suporte infraestrutural da provisão de bens e serviços públi-
cos essenciais e de uso coletivo para a consolidação de uma sociedade 
de direitos de massas, que busque ofertar de forma adequada, e a mais 
espraiada territorialmente possível, o acesso aos direitos sociais da repro-
dução cidadã (acesso à saúde, educação, seguridade social, transporte 
urbano de alta densidade, moradia, saneamento, ensino-aprendizagem 
etc.). 

O desafio de transformar pelo imenso território o padrão de oferta 
de bens e serviços e a provisão de infraestruturas de utilidade pública e 
inovativas é tarefa hercúlea. A ação pública deveria, em uma nova geo-
metria de poder, executar estratégias coletivas no sítio-lugar, instilando 
no espaço-tempo da (con)vivência cotidiana, uma cultura permanente 
de transformação pedagógica e politizante no sentido de crescente auto-
consciência de seus direitos. 

É necessário promover políticas redistributivas (não apenas focaliza-
das e compensatórias), que tenham capacidade de engendrar assimetrias 
virtuosas, de forma difusa e pervasiva, geradoras de combates frontais 
às heterogeneidades estruturais e aos variados e recalcitrantes lógicas e 
mecanismos socioeconômicos, culturais e políticos de destituição, explo-
ração e marginalização.
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O Estado, em sua ação espacial (um Estado espacializado!), deve pro-
vocar, enfeixar, congregar e dar impulso a ações concretas que busquem o 
abandono de atitudes acomodatícias e alienantes por parte da população 
local-regional.  Com isso, é possível construir uma verdadeira cidadania 
regionalista, ou melhor, um regionalismo cidadão, que promova e ins-
titucionalize o envolvimento, o diálogo e a concertação contratualizada 
de interesses, a fim de criar elementos políticos redutores de incertezas e 
neutralizadores de fatores de instabilidade, oportunismos e ciclos políti-
cos. E, além disso, capazes de engendrar novos instrumentos de geração 
de escolhas públicas e coletivas para a solução de problemas específicos, 
impulsionando a criatividade social, com aderência, plasticidade e prag-
matismo com lugares específicos. 

Estas ações espaciais do Estado devem apoiar segmentos prioritários 
de grande capilaridade espacial ligados aos complexos de saúde e educa-
ção, habitação, saneamento, transporte urbano, recursos hídricos, ener-
gias renováveis, agricultura e processos produtivos de baixa intensidade 
de uso de recursos naturais e energia. Este Estado espacial tem a tarefa, 
premente nos países periféricos, de realizar redobrado esforço de inversão 
em serviços públicos de natureza social e coletiva, de utilidade pública, 
isto é, em Capital Básico Social e em atividades indiretamente produtivas. 
Ele deve fomentar tecnologias sociais que atendam demandas dos seto-
res sociais mais necessitados, especialmente em temas como segurança 
alimentar e nutricional, energia, habitação, saúde, saneamento, meio 
ambiente, agricultura familiar, geração de emprego e renda, inserção de 
jovens.

Assim, é decisivo identificar e qualificar os limites e as potencialida-
des de construção de estratégias de desenvolvimento que possam avançar 
maiores níveis de integração e coesão social, físico-territorial e econô-
mica do país nos próximos anos, valorizando o trunfo de nossa diversi-
dade e criatividade e a complexidade do nosso processo de urbanização.

É urgente transformar profundamente o padrão de oferta de bens e 
serviços e de provisão de infraestruturas sociais de utilidade pública, 
sobretudo em seu segmento infraestrutura social e urbana (saneamento, 
habitação, metrôs, trens urbanos, universalização da eletricidade e pleno 
acesso aos recursos hídricos). Dever-se-ia, com grande diálogo e coor-
denação de políticas públicas, avançar na consistência e articulação 
das múltiplas interfaces dos variados sistemas: o Sistema Nacional de 
Fomento (BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste do Brasil etc.), o Sistema de Proteção e Provisão de Bem-Estar 
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Social, o Sistema de Aprendizado/Educação/CTI e o Sistema Nacional de 
Políticas Urbanas, Rurais e Regionais. 

O certo é que a mudança no Padrão de Oferta de Bens e Serviços tem 
potencialmente a possibilidade de reforçar os efeitos dinâmicos e sinérgi-
cos entre estes sistemas (alguns deles ainda precários em sua estrutura-
ção). Como simples exemplos, dentre muitos outros de caráter sistêmico 
que poderiam ser lembrados: existia a possibilidade de se articular melhor 
as políticas de CTI e industriais em torno de equipamentos de água, mobi-
lidade urbana de massa, saúde, lazer e cultura; era para ter se dado maior 
impulso às ações educativas, artísticas, de prevenção de doenças, peda-
gógicas-politizadoras; elas requereriam melhor articulação, através de 
postos e pontos de atendimento, eventos, utilização de espaços físicos 
como escolas, arenas e estádios de futebol, rádios comunitárias, emis-
soras públicas, clubes etc., em uma ação pública de indução massiva, 
catalisadora e integrada no terreno da vida cotidiana, a começar pelas 
áreas mais carentes dos espaços urbanos e rurais de cada região brasileira. 
Na verdade, esses exemplos e outros visam demonstrar que não deveria 
haver contradição, mas antes complementaridade, entre ações exigentes 
de tecnologias avançadas e de ponta e ações que reclamam antes tecnolo-
gias sociais e mobilização, ativismo e agitação sociocultural.

Propõe-se aqui formas emergenciais, um verdadeiro “tratamento de 
choque” na provisão de direitos, com adequadas quantidade e qualidade, 
que promovam a habilitação cidadã, com base na oferta incisiva, con-
centrada e enfeixada de bens e serviços de utilidade pública, enquanto 
meios de reprodução da vida social; e infraestruturas sociais e meios de 
consumo-direitos coletivos, ou seja, instrumentos auxiliares na formação 
ampliada das forças e capacidades produtivas e criativas-emancipatórias 
humanas, que possam desatar e mobilizar ações universalizantes e de 
criação de patamar adequado de homogeneidade social, pela via da cons-
trução da habilitação e das inovações sociais e institucionais. As ações de 
indução pública e coletiva precisam ultrapassar a simples lógica fragmen-
tária, “setorialista” e compartimentada, promovendo a capacidade arti-
culadora do tecido sócio-produtivo-territorial, ao lado de impulsionar os 
adequados engate e conexão de aparelhos produtivos localizados e a dis-
tribuição de riqueza e renda, habilitando e distribuindo territorialmente 
direitos sociais aos cidadãos. Essa ação de conjunto do Estado brasileiro 
deveria partir de uma visão de “não inventar a roda” (não propor, de iní-
cio, nem novas políticas públicas, nem novas instituições), mas partir do 
que já se tem disponível (alguns ativos, capacitações e recursos ociosos ou 
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latentes) em cada território: equipamentos, ações e iniciativas já existen-
tes, identificação de lideranças, agentes de transformação e novas lógicas 
de participação. Seria importante utilizar institucionalidades já disponí-
veis, capacitando-as para a nova tarefa, por exemplo, os CRAS - Centro de 
Referência da Assistência Social. Antes de tudo, cabe construir um “efeito 
demonstração” da presença robusta e benfazeja do Estado no território. A 
população precisa sentir “de que lado estão os aparelhos estatais”.

Em suma, é urgente prover o suporte adequado de bens e serviços 
públicos básicos, essenciais e coletivos, transformando o formato e as 
modalidades de chegada (com solidez, estabilidade e consistência) do 
Estado no território, com plasticidade e resiliência, no chão das práti-
cas cotidianas e do imediato sensível, das experiências localizadas, no 
lócus específico de reprodução social das “pessoas de carne e osso”. Urge 
realizar a provisão desses bens e serviços para a consolidação de uma 
sociedade de consumo e de direitos de massa, que logre acessar (terri-
torialmente) plenamente direitos sociais e cidadania (saúde, educação, 
seguridade social, transporte urbano de alta densidade, moradia, sane-
amento, etc.). Do mesmo modo, é fundamental prover infraestruturas 
sociais que aperfeiçoem habilidades e propiciem habilitações. É preciso 
construir a atuação com alta efetividade do Estado brasileiro, por meio 
de institucionalidades, instrumentos e mecanismos que, capilarmente, 
difundam, concretizem e enraízem suas ações em todo o vasto território 
nacional.

O travamento da oferta e o não acesso à educação, propriedade e ser-
viços públicos de qualidade destitui a maior parte da população brasileira 
dos direitos fundamentais da vida cidadã. Uma provisão com qualidade, 
que instale a habilitação cidadã deveria ter por base os serviços de utili-
dade pública enquanto meios de reprodução, de consumo coletivo, ou 
seja, instrumentos auxiliares na formação ampliada das forças e capacida-
des produtivas e inovativas humanas, que promovessem ações universali-
zantes e de criação de patamar adequado de homogeneidade social, pela 
via da construção de habilitação e das inovações sociais e institucionais.

O esforço de grande transformação da situação socioespacial brasi-
leira deve ser articulado simultaneamente em variadas dimensões (tec-
nológica, produtiva, social etc.), em várias escalas espaciais (no lugar, na 
micro, meso e macro região, e nos espaços nacional, continental e inter-
nacional), coordenando diferentes níveis de governo (união, estados e 
municípios) e tendo por base múltiplas institucionalidades e diversifica-
dos sujeitos sociopolíticos.
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Deve-se pretender, com tais políticas, a “recomposição territorial” 
através da ação planejada, a reconstrução de espaços públicos e dos 
canais institucionalizados de participação e a criação de variadas arenas 
que possam aglutinar e dar vazão aos diferentes interesses.

Em suma, o Brasil necessita construir estratégias e instituições capa-
zes de conectar os canais de interação entre crescimento econômico, 
integração territorial, construção de cidadania social, ciência, tecnologia 
e inovação e aprimoramento de capacidades humanas emancipadoras. 
Obviamente, estas estratégias ficam para um momento democrático de 
reconstrução do país, mas podem ir sendo implementadas de baixo para 
cima nas escalas locais e regionais.

Restabelecer outros Ps: o poder participativo do povo. 
Cadeias de reação a decisões hegemônicas e luta pela 
democracia

Desde o início do século XXI, um importante debate está em anda-
mento sobre o momento pós-democrático, autoritário, autocrático e de 
pós-verdade. O processo de neoliberalização parece ter se consolidado de 
forma definitiva e brutal. Os seus métodos para fazer avançar as lógicas da 
mercantilização extremada, reposicionando de poder, já não importam.

A partir de 2020, tudo indica que os desdobramentos estruturais e con-
junturais do regime pós-normal da pandemia do coronavírus poderão, 
por contraditório que possa parecer, acelerar, desatar e exacerbar diversas 
tendências que vinham se desenhando e confirmando de aumento des-
regrado da concentração e centralização da renda, da riqueza, da pro-
priedade privada e do poder em todas as escalas espaciais, em grande 
parte, passando ao largo dos direitos individuais e coletivos e das regras 
democráticas. 

O termo pós-democracia foi cunhado por Jacques Rancière (NASH, 
1996) e desenvolvido e disseminado através do trabalho de Colin Crouch 
(2004). Esses autores mostram como os poderosos interesses das mino-
rias se tornaram mais ativos e as elites políticas aprenderam a gerenciar 
e manipular cada conjuntura, multiplicando cada vez mais o poder de 
seus negócios e combatendo quaisquer alternativas para a redistribuição 
de poder e riqueza. Jessop (2019) fala de uma nova ordem, com a conso-
lidação do neoliberalismo autoritário e seu regime de acumulação inevi-
tavelmente propenso a crises, predatório e dominado pelas finanças e sua 
associação com um estado de austeridade duradoura, como um estado 
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conjuntural de emergência ou um novo normal, realizado continuamente 
de maneira não democrática. Na América Latina, com sua longa tradição 
de ciclos autoritários e ditatoriais, o debate sobre pós-democracia pode 
oferecer um terreno fértil para a pesquisa de suas formas concretas.

Neste ambiente inóspito para o avanço das forças progressistas e da 
promoção de estratégias de combate às desigualdades e destituições, 
seria fundamental discutir e levar à frente formas de ampliar as decisões e 
torná-las mais permeáveis à ampla participação democrática, alargando 
e aperfeiçoando renovadas formas de controle do exercício de poder. Será 
preciso desafiar a imaginação para engendrar uma nova formação socio-
política geohistórica, abrindo para o desenvolvimento de um novo cida-
dão sujeito e agente do processo decisório.

É necessário uma nova gramática, uma nova pedagogia e uma nova 
ontologia, a fim de promover o “exercício real da capacidade consciente 
de optar e escolher por finalidade e caminhos” (...) “Só o ser social pode 
ser assim livre” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2013, p. 80). Ou seguindo 
Boaventura de Sousa Santos,

Como as democracias são cada vez mais vulneráveis às fake 
news, teremos que imaginar soluções democráticas basea-
das na democracia participativa a nível de bairros e comu-
nidades, e na educação cidadã orientada à solidariedade e 
à cooperação, e não ao empreendedorismo e à competiti-
vidade a todo custo” (...) “A política, que deveria mediar as 
ideologias e as necessidades e aspirações dos cidadãos, tem 
renunciado a esta função. (SOUSA SANTOS, 2020, p. 25)

Estudos bem contextualizados e comparativos das mudanças estru-
turais-conjunturais dos variados espaços regionais são sempre muito 
bem-vindos neste contexto, buscando analisar as hierarquias das deci-
sões informadas por sua posição de classe social. Seria necessário, neste 
contexto, investigar os contornos histórico-institucionais concretos em 
que se processam as ações sociais e as decisões de sujeitos e agentes de 
transformação.

Por exemplo, na escala regional, que pode ser desdobrada em outros 
sub-recortes, é possível elucidar as articulações das estruturas e dinâmi-
cas mais localizadas com os outros níveis escalares, se constituindo em 
fundamental plano intermediário de observação. 

Esta escala possui geralmente alguma autoridade e força política, con-
trolando alguma base tributária e influenciando ou regulando algumas 
decisões extra-regionais. Deve aglutinar forças, articular a complemen-
taridade produtiva e a solidariedade de interesses cruciais, e desenvolver 
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capacidade mínima de modular sua inserção externa segundo sua posi-
ção relativa em uma divisão inter-regional do trabalho.

É crucial nas ações regionalizadas ter um Estado legitimado, poten-
cializado e capacitado para tomar decisões que transformem a realidade, 
sobretudo, naqueles territórios mais destituídos de direitos, riqueza e 
poder, ter um Estado democrático que promova e amplie o poder par-
ticipativo do povo. É preciso que haja pressão de baixo para cima para 
potencializar cadeias de reação a decisões hegemônicas e aglutinar forças 
para novas impulsões à radicalização da democracia.

Assim, requer-se ter presente nas pesquisas regionais a dinâmica de 
ação das diferenciadas facções das classes sociais, analisando a precária 
constituição de sujeitos sociopolíticos desalienados e portadores de deci-
sões transformadoras. Essa precariedade coloca impasses estruturais à 
constituição de processos de desenvolvimento duradouros, inclusive em 
sua dimensão territorial. 

Neste contexto inóspito, um olhar plural para as escalas subregionais e 
mesmo nas microescalas espaciais é fundamental. Como Massey e Rustin  
bem apontam: 

É preciso haver respeito pela diversidade, pelas especifi-
cidades de cada esfera da vida e reconhecimento do que 
deveriam ser concepções orientadoras fundamentais de 
justiça, igualdade e ‘democracia profunda’. A tarefa seria 
criar e sustentar um novo consenso em torno desses valores.
(MASSEY: RUSTIN, 2015, p. 220)

Até por isso, é importante dimensionar o poder das facções subalter-
nas nas lutas reivindicatórias de mobilização, protesto e de resistência, 
avaliando a real capacidade das forças contestatórias e insurgentes avan-
çarem na catalisação e unificação de lutas democráticas e emancipató-
rias. As análises das suas formas renovadas de lutas, suas opções táticas e 
estratégicas, as disputas por maior justiça social e ambiental avançaram 
sobremaneira nas últimas décadas.

A canalização das energias de insatisfação e de inconformismo se 
expressa em formatos variados, em contra-re-ações protetoras da socie-
dade atingida, sem direitos e sem voz, e lógicas organizativas portadoras 
de ações e reações de resistência e de encadeamentos de vetos, que são 
passíveis ou não de se constituírem em coalizões insurgentes e alternati-
vas. A potência das relações de força das múltiplas formas de indignação, 
mobilização. Inconformados, destituídos de direitos, de fala e de meios 
de consumo coletivo travam no dia-a-dia lutas contra opressões de toda 
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espécie, trazendo a nova energia da insatisfação para variados espaços de 
contestação.

Alguma noção mundana de compartilhamento de experiências parti-
culares vividas, de cotidianidade, de sentidos e sentimentos de referên-
cia, pertencimento, identidade ou significante, um ponto singular no 
espaço, também está presente em quase todas as definições de lugar que 
ainda apresentam algum diálogo com a reprodução social das práticas da 
vida cotidiana e a interação humana.

São lutas por justiça socioespacial, conflitos promotores de contra-re
-ações protetoras da sociedade atingida e lógicas organizativas portadoras 
de ações e reações de resistência (em múltiplas formas) e de encadeamen-
tos de vetos, que são passíveis ou não de se constituírem em coalizões 
insurgentes e alternativas.

(In)conclusões

Neste ensaio, mesmo quando não explicitado, estamos colocando 
ênfase na escala regional. A escala regional pode melhor demarcar o 
campo das lutas sociais, dar concretude a bandeiras, clivagens e orienta-
ções de lutas e ações políticas, delimitar e criar a ancoragem identitária, a 
partir da qual se pode lograr erguer um contencioso em relação a imposi-
ções de decisões (por vezes ameaçadoras) provenientes de outras regiões, 
na mesma ou em outras escalas. 

O estudo das decisões em uma escala regional, com repercussões e 
manifestações em uma intricada cadeia de ações e reações em outras 
escalas, requer uma abordagem metodológica estrutural-conjuntural e 
relacional. Uma escala pode ser definida e determinada e qualificada ape-
nas em relação às outras. Parte das dinâmicas e lógicas escalares repousa 
nos nexos, acionamentos e coerências interescalares, nas interregionali-
dades e interdependências. Nesse sentido, as decisões ao longo da divisão 
inter-regional do trabalho, o específico ambiente e o contexto histórico 
regionais, suas particulares relações e coalizões de poder e suas estra-
tégias político-reprodutivas devem ser o objeto primordial da pesquisa 
regional.

Certas lutas sociais podem se manifestar na forma de narrativas esca-
lares regionais democrático-populares. Assim, é decisivo analisar espa-
ços-tempos variados nas escalas de observação e ação: mesorregional, 
microrregional, da cidade, do bairro, da comunidade etc. Tais espaços 
tempos podem sustentar uma cadeia potente de contrarreações, que, por 
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sua vez, podem lograr alargar, pulverizar e democratizar os mecanismos 
de decisão. Eles podem engendrar mecanismos mais descentralizados e 
democráticos de decisão, potencializando ou antepondo cadeias de rea-
ção a decisões hegemônicas antipopulares e antidemocráticas.

A escala do lugar, fundante para se analisar as práticas espaciais de 
sujeitos sociopolíticos que tem a intenção de objetivar e concretizar seus 
projetos singulares de reprodução da vida, requer análises apuradas. O 
ambiente construído e suas estruturas espaciais envolvem os projetos 
individuais do terreno da vida cotidiana. Mas, o mesmo ambiente cons-
truído e suas estruturas espaciais também são envolvidos e elaborados 
pelos projetos da vida cotidiana. No nível de análise fundamental da ime-
diaticidade, ou seja, da teia fina do tecido social, é crucial se atentar para 
as práticas espaciais no contexto da esfera essencial imediata e pragmá-
tica da reprodução da vida cotidiana e intrínseca a cada um(a). Assim, o 
lugar é o lócus do pragmatismo, da reprodução imediata, da convivência, 
do vivenciado, do circunstanciado e das espacialidades e temporalidades 
específicas, porção espacial das práticas da vida cotidiana e manifesta-
ção menos mediada, portanto mais imediata, das relações sociais, logo, 
espaço do acontecer e das singularidades. Nesta escala espacial, capaci-
dades de respostas mais imediatas e conjunturais a situações reais e par-
ticulares são formuladas e implementadas.

Em suma, o aparato crítico-conceitual a ser construído e acionado 
requer melhor análise e qualificação das novas e das velhas formas de dis-
puta em torno do ambiente construído, colocando as questões do poder 
e dos processos decisórios dos agentes dominantes (Estado e grande 
empresa) no centro da análise e da ação, reposicionando as cadeias de 
reação a decisões hegemônicas, que deveriam ser contrapostas e coloca-
das em xeque. 

Para pensar as espacialidades e as temporalidades diferenciais dos pro-
cessos sociais regionalizados, sobretudo, em conjuntura de aguda crise 
disruptiva, é preciso examinar o encadeamento concreto das decisões em 
cada território sob análise. E pensar as interregionalidades, interescala-
ridades e os interesses e as contradições inter-classes, em presença, in 
loco, ao longo dos tempos e nos variados espaços. E procurar vencer a 
ideia de decisões racionais individualizadas, de forma a construir e coor-
denar decisões ousadas, que verdadeiramente possam enfrentar as mul-
tidimensionais destituições, desigualdades e injustiças e promovam uma 
outra produção social do espaço. 
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Processos de apropriação espacial: 
contribuições para estudos futuros 

Thiago José Arruda de Oliveira1

Waldecy Rodrigues2

Introdução

O Homo sapiens, de um animal insignificante que surgiu há 
70 mil anos em algum lugar da África, transformou-se no senhor 

do planeta e agora, por intermédio da tecnologia, está próximo de obter 
capacidades divinas (HARARI, 2019). No entanto, o seu domínio na Terra 
está longe de alcançar um convívio harmonioso com os seus entes e a 
natureza. Em vista disso, o capítulo analisou os processos de ocupação 
espacial ao longo da história e por que esse desequilíbrio ainda persiste 
na sociedade mesmo com as facilidades existentes. A partir daí, propôs 
a aplicação de tais reflexões em pesquisas científicas direcionadas ao 
campo do Desenvolvimento Econômico, Regional, Local e áreas afins. 

Para tanto, evitou-se discussões acerca dos conceitos básicos da 
Geografia, uma vez que essa temática possui um longo tempo de debate. 
Ademais, esquivou-se de uma revisão sistemática de artigos correlatos a 
fim de que este trabalho obtenha um certo nível de originalidade. Desse 
modo, adotou-se uma concepção simplificada, porém, tendo como refe-
rência o conceito de meio técnico-científico-informacional de Milton 
Santos (1926-2001), de que o espaço é apenas a materialização das ações 
humanas em um determinado local. Como esse meio passou por seguidas 

1  Economista. Doutor em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Unioeste). 
Bolsista nível pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional da Universidade Federal do Tocantins (UFT). thiago.arruda85@gmail.com.

2 Economista. Doutor em Ciências Sociais (UnB). Professor associado do curso 
de graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da UFT. waldecy@terra.com.br.
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modificações, tornou-se uma necessidade a realização de uma revisão 
histórica concentrando os esforços nos principais acontecimentos da 
humanidade. 

Além desta introdução, o capítulo dividiu-se em mais oito partes, 
sendo que as primeiras tratam sobre o caráter que o espaço adquiriu com 
o passar dos séculos. No sexto, “Não há mais tanto espaço”, iniciou-se 
uma discussão contemporânea sobre os processos de apropriação espa-
cial. No seguinte, “Qual é o nosso espaço?”, realizou-se uma reflexão no 
que concerne aos próximos passos do Homo sapiens no mundo, e como 
os pesquisadores se enquadram nessa perspectiva. Adiante, concluiu-se 
o estudo apontando quais são as possibilidades de trabalhos futuros no 
Brasil que tratam sobre o desenvolvimento. Por último, as referências 
bibliográficas expuseram quais foram os livros consultados ao longo da 
análise. 

O espaço como objeto de dominação

Os ancestrais dos humanos, os Australopithecus, surgiram na África 
Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos e 500 mil anos depois se assen-
taram em áreas do norte desse continente, Europa e Ásia. Em relação a 
nossa espécie, Homo sapiens, apareceu na Terra em 150.000 a.C. e iniciou 
o processo de apropriação das terras dos seus antepassados por volta do 
século 70.000 a.C. A dominação plena aconteceu em 13.000 a.C. após a 
extinção do Homo floresiensis e a ocupação completa da América. Esse 
sucesso se deveu a sua capacidade de planejar e realizar ações múltiplas e 
complexas em regime de cooperação, habilidades inexistentes em outros 
vertebrados. 

 Durante a primeira Revolução Agrícola (9.500 a.C. até 3.500 a.C.), 
a humanidade abandonou a sua ligação simbiótica com a natureza na 
medida que passou a manipulá-la por meio da domesticação de plantas 
e animais. Em consequência disso, houve uma superoferta de alimen-
tos, contribuindo para a sua explosão demográfica. A relação pessoas em 
demasia confinadas em vales férteis gerou conflitos sociais. Tornou-se 
uma necessidade estabelecer um conjunto de normas a fim de evitar tais 
distúrbios. As elites locais pensaram em um modo de controlar os ímpe-
tos da massa e, assim, surgiram organizações políticas, ideológicas e reli-
giosas, todas baseadas na mente criativa do Homo sapiens3. 

3  Informações adicionais sobre a evolução do poder da imaginação humana ver Harari (2019). 
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Neste sentido, através de um ordenamento imaginado, a partir de 3 
mil a.C. apareceram os impérios, que são sociedades complexas, extensas, 
hierárquicas e dominadoras4. Os líderes, por intermédio da cooperação 
forçada com os seus súditos, encravavam os seus ideais (mitos, ficções, 
modo de pensar e agir) em outros povos. Dentre os que apareceram na 
África e Ásia nesse período, o egípcio é aquele que despertou maior fas-
cinação por causa de sua estrutura social, representada pelas suas suntu-
osas pirâmides. Durou de 3.200 a.C., quando o faraó Menes unificou as 
tribos do delta e do estuário do rio Nilo, até 30 a.C., após o falecimento da 
rainha Cleópatra VII. 

A sua ascensão apenas ocorreu porque os camponeses souberam, 
cooptados pela figura mística do faraó, utilizar o solo lamacento, enchar-
cado pelo Nilo depois do transbordamento natural entre os meses de 
julho e outubro, para a produção de alimentos. Isto posto, surgiram ino-
vações como a construção de diques e adutores para reter, distribuir e 
dispersar o volume hídrico adquirido no ano. Assegurada a quantidade 
de umidade na terra, plantavam cereais, linhos, leguminosas e forrageiras 
no sistema bienal de rotação. Esse revezamento alimentava 300 habitan-
tes por quilômetro de área cultivado, servindo, também, para a nutrição 
de bovinos, ruminantes e porcos, e empregavam os seus excrementos na 
fixação de nitrogênio no solo. 

Tal qual o reino dos faraós, os incas na América do Sul também uni-
ficaram assentamentos agrícolas com base no mito da figura divina. 
Todavia, díspar dos egípcios antigos, a sua área de controle estabeleceu-
se em vales profundos, florestas tropicais e terras áridas. Aproveitando-se 
disso, essa tribo, que posteriormente tomou formas imperiais, preservou 
os sistemas desenvolvidos pelos povos conquistados, e assim, surgiram 
especializações produtivas. Nas elevadas altitudes dos Andes, difundia-
se a criação de alpacas e lhamas, e entre 4.200 e 3.600 metros, prevalecia 
o plantio de batatas e quinoa. Nas baixadas, a irrigação garantia o cultivo 
de milho, feijão e outros vegetais ao longo do ano5. 

No nível do mar, o algodão e as leguminosas forrageiras eram os pro-
dutos diferenciados, enquanto na faixa tropical prevalecia a mandioca 
e o extrativismo vegetal, especialmente o da coca e de frutas amazôni-
cas. Essas singularidades permitiram a formação de uma rede comercial 

4  A noção de império e as suas formas de dominar outros povos é amplamente debatido 
em Burbank; Cooper (2019). 

5  Maiores informações sobre as civilizações hidráulicas antigas ver Mazoyer; Roudart 
(2010). 
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interligada pelas estradas reais, uma estrutura inexistente no Egito Antigo. 
Quando os soldados espanhóis de Francisco Pizarro apareceram nas ter-
ras incaicas no ano de 1532, esse império sul-americano estendia-se por 4 
mil quilômetros e abrigava 70 etnias. Embora o poder advindo do Deus-
Sol restringisse a liberdade do campesinato, viviam em melhores condi-
ções do que com a introdução das crenças espanholas, alicerçadas na fé 
católica. 

Os exemplos apresentados mostraram que as apropriações sucederam 
com auxílio de um poder supremo, proveniente da imaginação humana. 
Sem isso, locais como o rio Nilo, a Cordilheira dos Andes, área litorâneas 
e a Amazônia nunca produziriam bens agrícolas e fluxos comerciais. Veja 
o caso dos papuas, nativos da Nova Guiné, ilha onde uma parte compõe 
o arquipélago indonésio. Lar do ancestral silvestre da cana-de-açúcar e 
de certos tipos de banana, é uma das áreas do mundo onde houve uma 
Revolução Agrícola pré-histórica. O seu solo, fertilizado por meio das 
atividades vulcânicas, a abundância de chuvas e rios permanentes cola-
boraram para esse processo. Em compensação, nenhum império surgiu 
nessas terras. 

A princípio, os vales da Nova Guiné são estreitos, o que aumenta a 
vazão d´água e consequentemente, o seu uso para a irrigação por trans-
bordamento. A carne ainda emanava da caça, especialmente de porcos 
selvagens e pequenos pássaros, propiciando restrito valor calórico com-
parando-se com a do boi ou da lhama. Acima de tudo, o fator limitante 
para a formação de uma ordem compartilhada entre os seus habitantes 
é o isolamento espacial. Das 6.000 línguas registradas no mundo, 1.000 
encontram-se nessa ilha, sendo que a metade possui menos do que 500 
falantes6. As doenças típicas dos biomas tropicais, assim como a dificul-
dade de se locomover entre as árvores, são outros relevantes empecilhos.

O espaço como fonte de riqueza individual

Havia desde a Idade Antiga, ou mesmo antes, no norte da África, 
Oriente Médio, vale do rio Indo, do rio Amarelo, na Mesoamericana e 
nos Andes, rotas e cidades onde fluíam intensas trocas comerciais. No 
entanto, em nenhum outro lugar essa relação se tornou tão avassaladora 
como no continente europeu. Trata-se de um notável acontecimento, 
dado que a maior parte de suas terras possuem baixa fertilidade. Sem 

6  Diamond (2018) discorre sobre as sociedades presentes na Nova Guiné. 
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excedentes de alimentos, restava para os seus habitantes uma vida mise-
rável no campo ou de servidão. Todavia, civilizações como a da Grécia 
Arcaica estavam próximas de reinos abundantes de riquezas como a do 
Egito Antigo e da Pérsia. Diante disso, o comércio se tornou um caminho 
natural. 

Primeiramente, enviaram para a África e Ásia produtos feitos à base de 
bronze, vinho e toras de madeira, e em troca, recebiam o trigo. Ao conhe-
cer essa gramínea, os gregos desenvolveram espécies adaptadas para o 
seu solo e clima. Dessa maneira, a agricultura floresceu nesta parte da 
Europa, porém acentuaram as disputas agrárias. Para cessar tais confli-
tos, legisladores atenienses como Sólon, Psístrato e Clísteno no século VI 
a.C. deram início à primeira reforma agrária da história. Além disso, asse-
guraram a participação do campesinato e demais cidadãos no processo 
decisório. Assim, surgiu a democracia, apesar dos escravos, estrangeiros e 
mulheres continuarem à margem da vida política em Atenas. 

De igual modo, o Senado romano ao longo do período republicano 
(509 a.C. – 30 a.C.) aplicou medidas para distribuir as terras conquistadas 
à plebe. O assassinato dos irmãos políticos Tibério e Caio Graco minaram 
qualquer chance de ampliar a reforma. Durante o período ditatorial de 
Júlio César (48 a.C. – 44 a.C.) ocorreu uma tímida reformulação no orde-
namento agrícola, medida suficiente para desagradar os conservadores. 
A sua eliminação foi uma questão de tempo, e após a sua morte e poste-
riormente a do seu protegido, Marco Antônio, Roma emergiria como o 
império dos Césares, concepção que remete ao Deus-Faraó dos egípcios 
antigos e a do Deus-Sol dos Incas.

Consequentemente, a união entre os povos através do comércio na 
orla do Mediterrâneo cedeu lugar para a inserção forçada dos costumes 
romanos nessas sociedades. Antes disso, Alexandre III da Macedônia rea-
lizou essa tarefa, porém teve como meta a dominação calcada na fusão 
entre os ideais do Ocidente com o Oriente. Embora o seu reinado tenha 
se mantido por apenas 13 anos, preservou a estrutura produtiva, religiosa 
e cultural dos conquistados. Após a sua morte, os egípcios continuaram 
sob o regime faraônico, desta vez comandado por um dos seus generais, 
Ptolomeu. A dinastia ptolomaica durou quase 300 anos, tendo o seu fim 
com o suicídio da rainha Cleópatra VII e a ascensão do primeiro impera-
dor de Roma: Otávio Augusto. 
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O sistema imperial romano consistia em retirar o máximo de riqueza 
das suas 45 províncias7. As trocas comerciais entre as regiões eram pra-
ticamente inexistentes e toda a produção destinava-se para a população 
de Roma e o seu exército. Sem incentivos, os campesinos migraram para 
as cidades e o campo passou para o poder da aristocracia. Como a neces-
sidade por alimentos aumentava com o tempo, a escravidão foi a solução 
encontrada pela elite para suprir essa demanda. Em detrimento disso, 
a produção agrícola se tornou cada vez mais dependente dessa mão-
de-obra. Quando o catolicismo ganhou força e conquistou devotos dessa 
classe, o império encaminhava-se para o seu desfecho.

Posteriormente à queda de Roma, iniciou-se a Idade Média, marcada 
pelo domínio da Igreja Católica na Europa8. Aos poucos, substituiu-se 
a escravidão pela servidão, nada mudando na prática. A maior parte da 
riqueza gerada pela agricultura tinha como destino o senhor feudal e o 
corpo clerical. As sobras dificilmente sustentavam os servos, e se obtives-
sem uma colheita farta, a nobreza proibia a sua comercialização. Diante 
de uma estrutura fragmentada, os europeus se tornaram alvo de invaso-
res como os árabes, os otomanos e os vikings. Os reinos cristãos repeliram 
ou negociaram com os forasteiros, situação que impactou positivamente 
em seu crescimento populacional a partir do século X. 

 Neste contexto, a solução encontrada para aumentar a oferta de ali-
mentos remete-se às iniciativas adotadas pelos egípcios antigos e incas. 
Em primeiro lugar, beneficiando-se da disponibilidade de terras sem 
ocupação efetiva no norte da Europa, construíram edificações direcio-
nadas para controlar o regime das águas. Dentre as obras, destacam-se 
os diques, barreiras que impossibilitavam a entrada do mar nas planícies 
costeiras. Com o tempo, essa faixa se transformou em uma área seca com 
solo bastante salgado. Por isso, no primeiro momento, eram utilizados 
apenas para a pastagem de caprinos e bovinos. Posteriormente, dessali-
nizado e adubado com excremento dos animais, o solo tinha condições 
para a agricultura. 

 Ademais, reativaram o cultivo rotativo bienal desenvolvido pelos 
egípcios antigos, e introduziram equipamentos de tração pesada (o arado 
charrua conduzido pela força de um cavalo), substituindo os de tração 
leve (o arado simples impulsionado pelo boi ou pelo próprio campo-
nês). Os outros avanços foram a estabulação do gado durante o inverno, 

7  Número alcançado no ano de 117 d.C. Para maiores informações sobre Roma ver Woolf 
(2017). 

8  O poder do papa é discorrido em Brown (2013). 
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alimentado com feno. Como resultado, a produtividade duplicou mesmo 
em solos arenosos9. Gradualmente, o excedente de alimentos incenti-
vou a volta das trocas comerciais. Essas interações ocorriam nos burgos, 
locais onde se pagavam para adquirir bens e serviços. A remuneração do 
trabalho em moedas resultou na formação de uma classe social intitulada 
de burguesia. 

Antes do renascimento agrícola e comercial na Europa medieval, 
repúblicas como a de Veneza e Gênova, na península Itálica, estavam 
na frente em relação aos demais10. De posições geográficas privilegiadas, 
estabeleceram rotas mercantis com a Ásia, de onde vinham especiarias, 
artigos de luxos e escravos, e as revendiam por todo o continente europeu. 
Nesse tocante, surgiu um grupo de empreendedores, que além da influ-
ência econômica, tinha participação política, uma condição semelhante 
à dos cidadãos atenienses. Entretanto, o aumento sucessivo de impostos, 
sobrecarregando os mercadores, somado com a queda de Constantinopla, 
onde viviam 10 mil venezianos, impediram o surgimento de um novo 
império. 

Por outro lado, os muçulmanos, ou mouros, conseguiram efetiva-
mente fundar um reino duradouro na Europa. Existiu do século XVIII até 
1491, ano que a última cidade sob dominação islâmica, Granada, sucum-
biu aos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esse pro-
cesso, denominado de “a reconquista”, é um termo enganador11. Antes 
dos árabes, a Ibéria era turbulenta e miseravelmente habitada por visi-
godos, um povo germânico que vivia nas margens da cristandade. Após 
a ascensão dos Califas, tornou-se um lugar próspero, cuja população era 
alfabetizada e o governo promovia estudos na área do direito, ciência, 
arquitetura, engenharia, astronomia, matemática, filosofia e literatura. 

 Embora tenha se submetido ao controle do cristianismo por séculos, 
aos poucos os europeus romperam com a mentalidade afincada em con-
cepções divinas. Essa mudança de pensamento adveio dos textos clássi-
cos elaborados pelos gregos, da crescente burguesia, dos desesperados 
mercadores italianos e dos árabes instalados na península Ibérica. Nessa 
parte da Europa, emergiram dois impérios que difundiriam esses novos 

9  As inovações agrícolas desenvolvidas na Europa medieval ver Mazoyer; Roudart 
(2010).

10  A ascensão da burguesia e o apogeu e declínio de Veneza ver Acemoglu; Robinson 
(2012). 

11  Os conhecimentos científicos dos povos devotos do Islã são apresentados em Grandin 
(2014). 
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ideais para o mundo: Portugal e Espanha. Contudo, os seus reis, por 
serem cristãos fervorosos, ainda apoiariam essa fé e a conduziriam para as 
terras recém descobertas pelo genovês Cristóvão Colombo em 149212. Nos 
séculos seguintes, todavia, essa associação seria dissolvida pela Inglaterra 
e Países Baixos13. 

O espaço capitalista 

A hegemonia do controle português e espanhol sobre os continentes 
americano, africano e asiático durou menos do que dois séculos. Esses 
impérios se enraizaram em uma concepção arcaica, proveniente da Idade 
Média e Antiga, enquanto os ingleses e neerlandeses, as suas principais 
ameaças, ignoravam as ordens do Vaticano e implementavam iniciati-
vas que atacavam os ideais dos ibérios. No lado da Inglaterra, a Coroa 
apoiava explicitamente a pirataria e a pilhagem no Atlântico e Caribe. 
Nesse contexto, surgiram personagens emblemáticos como o corsário 
sir Francis Drake, admirado pela sua rainha, Elisabeth I. Todavia, foi sir 
John Hawkins o primeiro a espoliar o ouro e a prata extraídos na América 
espanhola. 

Ao mesmo tempo, os Países Baixos, aproveitando da sua experiên-
cia no comércio internacional, diplomacia e direito à propriedade pri-
vada, optaram por iniciativas levemente sutis para apropriarem-se das 
riquezas do então novo mundo. Primeiramente, assim como os ingleses 
abandonaram o catolicismo em detrimento do anglicanismo, adotaram o 
calvinismo como religião oficial. Adiante, formaram a VOC, uma compa-
nhia mercantil cujo financiamento provinha de participação acionária. 
Anterior a isso, o único modo de conseguir fundos para as viagens tran-
soceânicas consistia em convencer o rei ou a rainha14. Dessa forma, surgiu 
o crédito, a promessa de que o investimento terá um retorno algum dia. 

 Novamente, a imaginação humana foi capaz de mudar as relações 
sociais na Europa e difundir-se, paulatinamente, ao redor do mundo. 
Sem a ideia do crédito, os neerlandeses nunca pagariam exércitos para 

12  A aliança entre o papa e os reis da Espanha e Portugal é amplamente debatido em 
Brown (2014). 

13  Informalmente referido como Holanda, que por sua vez relaciona-se as suas duas 
principais províncias, Noord-Holland e Zuid-Holland, o governo neerlandês emprega 
oficialmente o nome Países Baixos em seus registros. 

14  Brown (2014) discorre como a Inglaterra e os Países Baixos destronaram Portugal e 
Espanha em menos de dois séculos. 
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combater as tropas da Espanha e Portugal. Logo após as vitórias, quita-
vam-se as dívidas na data agendada como forma de aumentar o nível de 
confiança do seu sistema frente aos demais países. Além do que, o seu 
corpo jurídico protegia os indivíduos que se sentissem lesados, garan-
tindo o direito à defesa. Com isso, cada vez mais pessoas aplicavam as 
suas riquezas nesse mercado para dilatar o seu patrimônio. A partir disso, 
surgiu o credo do capitalismo, a ideia de que os lucros precisam constan-
temente serem reinvestidos. 

A Inglaterra reproduziu sem retoques o sistema financeiro neerlan-
dês, inclusive convidando o regente das províncias ao norte dos Países 
Baixos, Guilherme de Orange, e a sua esposa, Maria, filha protestante do 
rei inglês Jaime II, a assumir o trono, episódio conhecido como Revolução 
Gloriosa. Na prática, o Parlamento é que ditava as regras, transformando 
a Coroa em um mero personagem decorativo. Nesse tocante, o monarca 
perdeu o monopólio na exploração do comércio ultramarino, canais e 
estradas, dando espaço para que os nobres investissem nessas atividades. 
A Casa também aprovou leis que asseguravam o direito de propriedade, a 
defesa e a penhora em situação de não-pagamento de dívidas15. 

Por conseguinte, as inovações impostas pelo Parlamento inglês no 
século XVIII deram as bases para o surgimento da primeira Revolução 
Industrial. Em suma, esse período marcou o início da produção em larga 
escala, especialmente de manufaturas têxteis. Surgiram fábricas em todo 
o Reino Unido que atraíram pessoas oriundas da zona rural. Cidades 
como Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield, Newcastle e Birmingham 
cresceram em um ritmo exponencial. A capital, Londres, destronou 
Amsterdam do título de principal centro financeiro mundial. Desse 
modo, os Países Baixos, endividados pelas guerras travadas nos mares 
e o declínio do comércio de especiarias, a sua base econômica, perdeu a 
condição de potência hegemônica. 

Em contrapartida, a França emergiu como a grande rival dos ingleses 
ao estabelecer colônias na América, África e Ásia. De fato, essa rixa exis-
tia desde o final da Idade Média, precisamente após a vitória francesa 
na Guerra dos 100 anos. Nesse período, Paris era uma cidade bem mais 
importante do que Madri, Lisboa, Londres ou Amsterdam. As suas igre-
jas góticas, monastérios, universidades e feiras que vendiam os produtos 
agrícolas advindos da região de Champagne eram pontos obrigatórios de 

15  A adoção do sistema financeiro neerlandês e os impactos da Revolução Gloriosa e 
Industrial são analisados em Ferguson (2017). 
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permanência para qualquer viajante. Além disso, a Igreja Católica deti-
nha uma forte influência nesse reino, sendo que alguns dos seus bispos se 
tornariam papas como Urbano IV, João XXII e Clemente VI. 

No entanto, os franceses se envolviam constantemente em guerras ou 
distúrbios internos. As revoltas camponesas da era medieval, a queda da 
Bastilha e o período napoleônico são exemplos de eventos calamitosos. 
Além disso, até o final da Idade Moderna, diferente da Inglaterra, as deci-
sões políticas concentravam no rei e as entidades católicas ainda ditavam 
as regras sociais. No que tange à mudança de mentalidade na Europa, 
a França era uma retardatária. Para se recuperar, desvencilhou-se do 
Vaticano e criou empresas constituídas por sociedades anônimas, porém 
os seus resultados foram um completo desastre16. 

Neste contexto, o domínio inglês alinhado no credo capitalista obteve 
todas as condições necessárias para se expandir ao redor do planeta. Se 
antes os lusos e espanhóis se contaminaram com a “febre do ouro”, os 
ingleses promoveram a “febre do lucro”. Para tanto, os seus produtos 
manufaturados adentraram nos impérios milenares como o da China, e 
também nas suas colônias americanas, africanas, asiáticas e da Oceania, 
ou até em possessões portuguesas como o Brasil. Em troca, recebiam bens 
de baixo valor agregado como a seda chinesa, o chá indiano, o açúcar cari-
benho e peles de animais da América do Norte. Na África, o comércio de 
escravos empregados nas plantations era a sua principal fonte de receita17. 

Consequentemente, o mundo se transformou em um gigantesco 
império, onde todas as suas regiões se especializaram em alguma produ-
ção. A diferença é que a partir do século XIX a representatividade divina 
se transfigurou no livre mercado. Quanto menos interferirem em sua 
dinâmica, maiores serão as chances de as pessoas prosperarem no futuro. 
Nesse sentido, o governo teria a única função de impedir as perturbações 
nesse meio. Assim, a riqueza gerada pelos vultuosos lucros se transfor-
maria em capital e seria continuamente investida em qualquer atividade, 
mesmo que seja o tráfico negreiro. Esse é o principal fundamento do pen-
samento econômico liberal. 

Apesar disto, houve uma nacionalização do colonialismo, uma vez 
que a Inglaterra apoderou das terras pertencentes à Companhia Britânica 
na Índia, e os Países Baixos da VOC na Indonésia. Nitidamente, essa 
iniciativa era uma espécie de seguro para os investidores ingleses ou 

16  O atraso dos franceses em relação aos ingleses é explicado em Acemoglu; Robinson 
(2012). 

17  Maiores informações sobre o comércio de escravos africanos ver Grandin (2014). 



251

neerlandeses. Como resultado, surgiu um conluio entre políticos e capi-
talistas a fim de satisfazer os seus anseios, e geralmente agiam sem limi-
tes, indiferentes no tratamento aos povos subjugados. Essas lideranças 
se baseavam em ideias racistas para justificar suas atitudes degradantes, 
porém a verdadeira motivação para isso era somente a obtenção do lucro. 
A valer, o capitalismo promoveu mais assassinatos do que a Roma Antiga 
ou a Inquisição Medieval18. 

Para se ter uma noção, no intuito de suprir a crescente demanda 
internacional por látex, entre 1885 e 1908 o governo da Bélgica massa-
crou 6 milhões de indivíduos no Congo, a sua única colônia africana. 
As mortes cessaram em razão de denúncias, e assim, o mundo tomou 
conhecimento das falhas de mercado. Isto posto, da mesma forma que a 
primeira Revolução Agrícola forçou o surgimento de leis a fim de conter 
os distúrbios sociais, e a partir daí despontaram os impérios e as religi-
ões, e o capitalismo demandava um conjunto de aparelhos para corrigir 
os problemas apresentados. Com isso, a mente humana idealizou as ins-
tituições, mecanismos que estabelecem as práticas de convívio entre os 
agentes econômicos19. 

O espaço institucionalizado 

As diferenças de êxito econômico entre os países, ou até na esfera 
inter-regional, são frequentemente atribuídas ao desempenho das suas 
instituições. Por exemplo, nas nações ou regiões prósperas, crianças e 
adolescentes têm acesso a institutos de ensino de qualidade, e na fase 
adulta encontram um ambiente que os estimulam a empenhar-se em 
alguma atividade de interesse. Na outra via, em partes do mundo que 
estão imersos na pobreza, nem ao menos há mecanismos que garantam 
os direitos básicos para os seus cidadãos. Desse modo, as chances de eles 
acumularem riqueza e formarem capital são mínimas. Para reverter esse 
cenário, o governo elabora leis, projetos e programas que tendem a favo-
recer a sociedade como um todo.

Nesta situação, surgem os seguintes questionamentos: por que alguns 
espaços capitalistas possuem instituições eficazes, e outros não? Qual é 
a origem dessas diferenças? De antemão, afirma-se que a hipótese geo-
gráfica, cultural e da ignorância são argumentos inválidos para responder 

18  Harari (2019) trata o capitalismo como a pior invenção da imaginação humana. 
19  Para adentrar no conceito e origem das instituições ver North (1966 e 1998). 
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tais questões20. Por isso, a análise retorna para a primeira Revolução 
Agrícola a fim de compreender a natureza dessas indagações. Como se 
denotou anteriormente, o excedente de alimentos consolidou as orga-
nizações complexas como os impérios e as religiões na Ásia e África. A 
Europa entrou nesse processo tardiamente, contudo, logo gerou riquezas 
através das trocas comerciais no Mediterrâneo. 

Por lógica, lugares onde não existiam estrutura social complexa, como 
a Nova Guiné dos papuas, tornam-se improváveis o advento imediato de 
instituições progressistas. Assim, a ocupação espacial para fins agrícolas 
é um dos requisitos para o estabelecimento de uma sociedade moderna. 
A outra exigência concerne ao sentimento de comunidade que os seus 
moradores adquiriram com o tempo. Ao passo que a Grécia e a China 
possuem 4 mil anos de história, o Peru, onde os espanhóis destruíram as 
grandes cidades Incas, tem menos de 200 anos de independência. Dessa 
forma, gregos e chineses estão a gerações aperfeiçoando os seus siste-
mas organizacionais, enquanto os peruanos encontram-se no começo do 
processo21. 

Observe o caso dos Estados Unidos da América, a nação que superou 
o poderio do Império inglês, o seu colonizador, após a I Guerra Mundial 
(1914 – 1918). No começo, o seu projeto de ocupação espacial seguia o 
modelo de exploração da América portuguesa e espanhola. Entretanto, 
os diretores da empresa privada encarregada, a Companhia da Virgínia, 
depois de seguidas tentativas fracassadas, compreendeu que seria impos-
sível utilizar essa estratégia de apropriação na baía de Chesapeake. 
Além disso, nenhum nativo sabia onde estava o ouro e a prata ou outros 
metais preciosos, e tampouco se havia pau-brasil ao norte do continente 
americano. 

Neste tocante, a única opção viável seria a efetivação de uma coloni-
zação de base comunitária. Para tanto, incentivaram os puritanos (pro-
testantes radicais) a migrarem e a cultivarem em fazendas de 20 hectares 
pertencentes à Companhia da Virgínia. Além disso, doaram ferramen-
tas, sementes, residência e garantiram o voto das famílias assentadas na 
Assembleia Geral. Trata-se dos primeiros movimentos da democracia 
americana, um processo semelhante ao ocorrido na Atenas do século VI 
a.C. Em compensação, domínios ingleses ao sul como Geórgia, Belize e 

20  Acemoglu; Robinson (2012) detalha as razões. 
21  Diamond (2018) trata sobre a origem das instituições. 
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Jamaica teriam uma ocupação igual à da colônias luso-espanholas, e her-
dariam os mesmos problemas pós-independência. 

Quando as 13 colônias inglesas se tornaram Estados Unidos em 1776, 
de imediato, os seus fundadores expandiram o seu território rumo ao 
Pacífico. Os países que tinham possessões nas adjacências acharam van-
tajoso comercializá-los. Dessa maneira, os americanos compraram a 
Louisiana dos franceses, a Flórida dos espanhóis, o Pacífico Noroeste dos 
ingleses, o Alasca dos russos, o Texas dos mexicanos e posteriormente, 
pelo uso da força, a região da Alta Califórnia. Nenhum deles se preocupa-
ram com as tribos que ali residiam, sendo impiedosamente massacrados 
pelos novos donos. Esse acontecimento demonstrou que as instituições 
democráticas originadas na América do Norte excluíam sem remorso os 
nativos22. 

Diante de tais acontecimentos, apesar de os Estados Unidos terem 
menos de 300 anos de existência, desde o começo, por uma mera obra do 
acaso, aprenderam os princípios do capitalismo e da participação popular, 
legado dos ingleses. Por outro lado, quando prosseguiram com a amplia-
ção dos seus domínios no ultramar, houve frustrações. Nas Filipinas, as 
elites locais resistiram a tais investidas. O resultado da ofensiva em Porto 
Rico foi a criação de um país que era ao mesmo tempo autônomo e sub-
misso aos americanos. O único caso de absorção completa aconteceu no 
Havaí porque os produtores de açúcar da ilha, constituídos por japoneses 
e filipinos, enxergaram o potencial do mercado consumidor americano. 

Os experimentos americanos reforçam a ideia de que o implemento de 
instituições democráticas em prol do capitalismo é um processo árduo. 
Desse modo, a efetivação de um espaço institucionalizado demanda uma 
certa quantidade de persistência. Observe o exemplo da Colônia do Cabo, 
atualmente o oeste da África do Sul. Antes da chegada dos neerlandeses, 
era habitado pelos khoikhois e xhosas. Depois, se tornou um entreposto 
para os navegantes da VOC que seguiam rumo ao Índico. Nesse contexto, 
os nativos vendiam seus alimentos para os transeuntes, e com o dinheiro 
das vendas, aprenderam a construir casas de tijolos e implementaram 
modernas técnicas agrícolas, como os canais de irrigação. 

Sob o domínio inglês, iniciado em 1806, o Parlamento aprovou leis 
emancipando escravos aprisionados pelos agricultores neerlandeses, 
e garantiu a propriedade privada tanto para os brancos como a favor 
dos negros e o livre comércio. Em 1853, a Colônia do Cabo obteve uma 

22  Para compreender o período de expansão do território americano ver Ferguson (2011). 
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instituição democrática subordinada ao Reino Unido cuja participação 
estava em aberto a qualquer representante das etnias, desde que tivesse 
algum imóvel ou uma renda estável. De todas as possessões europeias da 
África meridional, essa era a única onde os seus habitantes avistavam a 
prosperidade. Com a descoberta das minas de diamantes, cresceram os 
investimentos em ferrovias, portos e estradas, melhorando a infraestru-
tura da possessão.

Em compensação, a mineração atiçou o sentimento imperialista-
capitalista da Inglaterra, que avançou sobre os territórios dos bôeres23, 
gerando conflitos armados. O resultado das guerras foi a criação de uma 
confederação, a União Sul-Africana. Nesse episódio, a grande prejudi-
cada foi a população nativa, que tiveram as suas terras tomadas, foram 
proibidos de comprarem propriedades rurais e até de votarem, inclusive 
no Cabo, onde esse direito existiu por mais de oitenta anos. Na década 
de 1940, os anglófonos foram substituídos no poder pelos descendentes 
dos neerlandeses, e a então África do Sul se transformou numa república 
racial sedimentada no pensamento do apartheid24. 

Se as instituições democráticas implementadas na África meridional 
pelos ingleses tivessem logrado um maior tempo, qual seria o resultado? 
A resposta está na Bechuanalândia, atualmente Botsuana, que se tornou 
um protetorado inglês devido a sua posição geográfica, localizada entre 
uma colônia portuguesa (Moçambique), uma alemã (agora Namíbia) e 
as possessões do magnata da mineração Cecil J. Rhodes (hoje Zâmbia 
e Zimbábue). Desse modo, funcionava como uma barreira de conten-
ção às ameaças externas sobre o Cabo. Os missionários e as lideranças 
locais tiveram uma função primordial nesse processo ao sensibilizar o 
primeiro-ministro inglês sobre a importância estratégica de preservar o 
território dos tswanas25. 

Sob a égide da Coroa, os ingleses pouco interferiram na Bechuanalândia, 
somente construíram uma estrada de ferro. Com isso, os chefes tribais se 
sentiram confiantes para tomarem decisões em conjunto. Assim, surgiu 
uma espécie de Assembleia Geral da mesma forma ao ocorrido nas terras 

23 Embora tenham perdido a Colônia do Cabo, os neerlandeses e seus descendentes, os 
bôeres ou africânderes, tomaram dos zulus e demais tribos as suas terras, originando 
a República de Transvaal, a Colônia de Natal e o Estado Livre de Orange (MEREDITH, 
2017). 

24  Para saber mais sobre as origens e consequências do apartheid ver Meredith (2017). 
25  Para saber como os tswanas e os missionários convenceram os ingleses ver Acemoglu; 

Robinson (2012). 
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da Companhia da Virgínia. Quando se tornou independente, em 1966, o 
novo país tinha poucas estradas pavimentadas e irrisórias pessoas com 
diploma de nível superior. Atualmente, é uma das raras nações africanas 
democráticas e multipartidárias, e que nunca passaram por uma ditadura 
ou guerra civil. Ademais, a sua renda per capita é maior do que a Hungria 
e Estônia, um feito raro que se relaciona à robustez das suas instituições. 

Não há mais tanto espaço 

Se as instituições democráticas no Cabo possuíssem um tempo maior 
de existência, os khoikhois e xhosas teriam um padrão de vida seme-
lhante ao dos vizinhos tswanas? Caso os incas ganhassem tempo e con-
seguissem maiores informações sobre os espanhóis, resistiria ao avanço 
hispânico na América do Sul, dado que Francisco Pizarro contava com 
poucos soldados e o reforço próximo estava no Panamá, a dois mil qui-
lômetros de distância? Como ninguém inventou uma metodologia fide-
digna para testar tais hipóteses, essas indagações com elevada dose de 
imaginação, se tornam retóricas. Na prática, resta aos pesquisadores sim-
plesmente analisar os eventos históricos e procurar soluções aos proble-
mas contemporâneos. 

Por outro lado, o capitalismo e as suas instituições infiltraram de tal 
maneira no mundo que há poucos lugares propícios para executarem 
novos processos de ocupação espacial. Na Nova Guiné, por exemplo, logo 
que se anexou à Indonésia, na década de 1960, se usurpou de administra-
dores públicos javaneses e comerciantes chineses. Além do que, sucedeu 
uma revolução agrícola graças ao cultivo em larga escala de batatas-
doces desenvolvidas nas Filipinas. Em síntese, a outrora ilha selvagem 
dos papuas atualmente obtém uma produção excedente de alimentos. 
Através disso, transformou-se em mais uma integrante do complexo sis-
tema mercantil vigente. 

Nem ao menos o Ártico, uma das últimas áreas desbravadas pelo ser 
humano, está a salvo da apropriação institucionalizada. O aquecimento 
global derreteu uma parte das calotas polares, possibilitando a sua nave-
gabilidade na maior parte do ano. Um navio partindo de Xangai-China 
até Nova York via canal do Panamá gasta uma semana a mais do que 
indo pelo norte do Canadá. Ademais, o degelo converteu terras impro-
dutivas em áreas de exploração agrícola ou mineral. Nesse contexto, a 
Rússia sobressai em relação aos demais ao possuir cidades, ao invés de 
vilas como ocorre em sua vizinhança, dentro do círculo polar. Destaca-se 
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Murmansk, próximo da Finlândia, com 300 mil habitantes e sede de 
petroleiras offshore. 

A influência dos russos no Ártico se estende até onde um dos seus 32 
navios quebra-gelos, a maior frota do mundo, alcança. Enquanto isso, 
os Estados Unidos têm somente um e sem planos para construir outro. 
Essa supremacia reacendeu os tempos da Guerra Fria e o perigo de que 
a região se transforme em um campo de batalha. Se acontecer, provavel-
mente as ilhas Svalbard, Noruega, o ponto mais setentrional do planeta 
com assentamento urbano, será o primeiro local de batalha. Lá, existe 
uma crescente população de migrantes da Rússia que trabalham nas 
minas de carvão. Com isso, gerou-se uma tensão em vista que ultima-
mente Moscou tomou áreas na Geórgia e Ucrânia onde seus cidadãos têm 
bastante representatividade. 

Agrava-se a situação diante do fato que os noruegueses são membros 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Isto posto, caso 
sejam ameaçados, os Estados Unidos e a Inglaterra são obrigados a parti-
ciparem do embate. Em vista disso, o atual presidente dos EUA, Donald 
Trump, demonstrou interesse em adquirir a Groenlândia dos dinamar-
queses como forma de contrabalancear o poderio russo no Ártico. Essa 
proposta remonta os dias em que os americanos compraram o Alasca 
da Rússia e as Ilhas Virgens, no Caribe, da própria Dinamarca26. Desse 
modo, práticas antigas de apropriação espacial ainda possuem condições 
de retornarem à contemporaneidade. 

No outro extremo do globo, os tratados internacionais preservaram 
o continente antártico contra as investidas externas. No entanto, países 
como a Argentina, dona de seis bases científicas na região, ao passo que 
o Brasil tem apenas uma, possui interesse em explorá-las quando revi-
sarem os acordos. Até esse tempo, extrai petróleo e gás offshore na costa 
da Patagônia, atividades que acirram a rivalidade com os ingleses devido 
aos resquícios da Guerra das Malvinas. Mesmo que aumente a sua influ-
ência nas adjacências da Antártica, os argentinos enfrentarão questões 
geopolíticas com relação a nações tecnologicamente avançadas, e desa-
fios naturais similares a do Ártico: ventos gelados, noites intermináveis e 
o isolamento. 

Nesta perspectiva, ainda que o Homo sapiens tenha o domínio dos 
desertos, dos mares e das selvas, aparenta-se que as áreas polares deman-
darão uma quantidade maior de tecnologia para se obter o total controle. 

26  Para aprofundar sobre a geopolítica no Ártico e na Antártica ver Marshall (2018). 
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Dessa forma, apenas as nações que possuem tais conhecimentos como 
os Estados Unidos e a Rússia se apropriarão dos recursos naturais pro-
venientes dos continentes gelados. Nada obstante, devido à ganância 
humana transfigurada em doutrina capitalista, provavelmente tais rique-
zas acarretarão parcos benefícios para os demais habitantes da Terra. Em 
consequência disso, se dilatarão as desigualdades socioeconômicas no 
mundo, exigindo cada vez mais arranjos institucionais para amenizar tais 
desníveis. 

Qual é o nosso espaço? 

O capitalismo é frequentemente criticado sob contundentes motivos, 
principalmente no que concerne à geração de desigualdades de renda. A 
única tentativa decente de destitui-lo, o comunismo, mostrou-se danoso 
em todos os aspectos. Desse modo, são raros os experimentos alterna-
tivos, e tampouco há espaços para servirem como tubos de ensaio. Por 
isso, nesse momento da história, nenhum país, região ou comunidade 
possui condições de desenvolver um modo de produção capaz de substi-
tui-lo. Assim, embora haja diferenças de fisionomias, costumes, crenças 
e identidades, as pessoas desse planeta se tornaram meros pontos de um 
sistema de produção massificado. 

O Google Earth, popular programa online lançado em 2005, demons-
tra como as relações espaciais são resumidas a pixels. De qualquer com-
putador no mundo conectado à internet, basta clicar no mouse para que o 
usuário obtenha informações sobre um lugar, inclusive das partes remo-
tas. Se almeja a efetivação de negócios lucrativos no exterior, estudar em 
uma universidade de renome ou passar as férias em uma ilha paradisíaca, 
o indivíduo os conhece antes da viagem. Com a difusão dos smartphones, 
toda a Geografia passou, literalmente, a caber no bolso da calça, da saia 
ou da bermuda. O capitalismo, além de homogeneizar o gosto dos huma-
nos, comprimiu o planeta em petabytes27. 

 Em compensação, governos estão descontentes com o Google por 
expor dados e informações sigilosas. Além do que, como a privacidade se 
transformou em produto comercializável, ninguém sabe ao certo a quan-
tidade de dólares que a empresa fatura vendendo tais sigilos, e tampouco 
os impactos no longo prazo dessa atividade no cotidiano, uma vez que o 
lançamento do programa ocorreu a menos de 20 anos. Efetivamente, o 

27  Para saber mais sobre o Google Earth ver Brotton (2014). 
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número de tecnologias disponibilizadas no mercado se tornou tão verti-
ginoso que beira o impossível avaliar as suas consequências na sociedade. 
Por exemplo, antes de se popularizar a inteligência artificial, prontamente 
haverá um substituto: a inteligência emocional28. 

Na tentativa de prever como o excesso de inovação afetará as relações 
sociais presentes em um determinado espaço, pesquisadores se empe-
nham incessantemente na elaboração de robustos modelos computacio-
nais. São ferramentas primordiais na análise de dados, porém de alcance 
restrito. Essa limitação deve-se à constatação de que a história da huma-
nidade, conforme denotou-se ao longo deste estudo, é caótica. São tantas 
forças em ação com diferentes intensidades que se tornou inviável cons-
truir um software capaz de prever os próximos acontecimentos. Com isso, 
ninguém tem informações confiáveis para determinar quando ocorrerá a 
próxima revolução, dado que essa palavra, por definição, significa ação 
imprevista.

Neste panorama, apesar da profusão de tecnologias que asseguram o 
modelo de ocupação espacial via capitalismo, o futuro ainda é nebuloso. 
As instituições criadas para corrigir o lado negativo desse sistema, como 
o Banco Mundial, sugeriram equivocadas políticas a serem adotadas nos 
países em desenvolvimento, resultando no aprofundamento das dife-
renças sociais no mundo. Por outro lado, o fracasso de tais iniciativas 
geralmente vincula-se aos seus governantes desonestos, que aplicaram os 
recursos para fins particulares ao invés de promover o bem-estar comum. 
Dessa forma, inicialmente criado para se tornar a salvação da humani-
dade, os institutos passaram à condição de vilões. 

Uma das razões é a ausência de um sistema econômico alternativo, 
questão amplamente discutida anteriormente. Outra, de igual forma 
debatida, relaciona-se ao tempo que um país ou região delonga para 
criar instituições benéficas. Essas duas constatações resumem-se a uma 
questão biológica, de que no geral o Homo sapiens é um ser incapaz de 
viver como uma comunidade globalizada. Essa habilidade, de acordo 
com a evolução das espécies, demorará milênios para que aconteça por 
completo. Até esse tempo, é questionável se a humanidade continuará 
presente neste planeta. Portanto, se incorrerá melhorias no longo prazo, 
tem sentido persistir com o atual modelo?

 A resposta é sim, pois a história mostrou que nem todas as substi-
tuições transfiguraram em melhorias para a população. A primeira 

28  As afirmações a partir daqui tem como base Harari (2019).
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Revolução Agrícola viabilizou a construção de impérios que subjugaram 
uma parte da humanidade. Aqueles que sobreviveram as guerras passa-
ram os últimos anos na escravidão. Em outra situação, a evolução no uso 
da água para a agricultura no Egito faraônico acarretou parcos benefícios 
para os camponeses. Assim como a tecnologia dos espanhóis, um desas-
tre para os incas, e de modo similar, para os papuas da Nova Guiné. Sobre 
a África do Sul, extinguiu-se o apartheid através da democracia, e mesmo 
assim, a maioria dos negros continuam à margem da sociedade.

Prossegue a análise questionando se os índios e o descendentes de 
escravos beneficiaram com a migração dos puritanos junto com a sua 
Assembleia Geral na América do Norte. Outro caso, a democracia ate-
niense não trouxe mudança na relação marido e esposa, e com isso, as 
mulheres continuaram numa existência amargurada. Na Revolução 
Industrial, os trabalhadores ingleses da indústria têxtil de Londres ou 
Manchester tinham uma expectativa de vida menor que os miseráveis 
campesinos. Por fim, na Idade Média, a Igreja Católica auferia um pro-
fundo desinteresse em melhorar as condições de trabalho dos servos em 
terras feudais. 

Em razão disto, o sistema capitalista resiste, com todas as suas mazelas 
constatadas neste estudo, pelo motivo de que os processos de apropria-
ção espacial anteriores obtiveram um desempenho pior no que tange ao 
bem-estar geral. Por outro lado, ao sintetizar a humanidade em bancos de 
dados acessíveis remotamente, nenhum dos problemas testemunhados 
desapareceram por completo neste século. Ao contrário, as doenças como 
a AIDS e o câncer, a pobreza, a exploração do trabalho, o feminicídio e a 
exclusão social continuam presentes no mundo, em menor ou maior fre-
quência, a depender do país. Desse modo, por que é tão difícil promover 
a integração entre os povos? 

Harari (2019) aponta que os pesquisadores consideraram demasiada-
mente em suas análises as variáveis econômicas como renda, patrimônio e 
acesso a serviços, para determinar o nível de desenvolvimento da nação ou 
região. De fato, riqueza, saúde e participação política explicam uma parte 
desse processo. Em compensação, recentes estudos empíricos demons-
traram que fatores sociais, éticos e espirituais tem tanta influência no 
progresso de um lugar quanto as condições materiais. Sintetizaram essas 
constatações em um parâmetro denominado de “felicidade humana”. Em 
resumo, versa sobre a sensação que descreve o prazer imediato ou con-
tentamento no longo prazo com o espaço no qual participa ativamente. 
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Ao entender que o atual sistema produtivo se propagará por longos 
períodos, trata-se de uma nova maneira de aprender sobre o processo de 
ocupação espacial e a sua relação com o desenvolvimento. No momento, 
o desafio consiste em criar um robusto método de análise a partir de uma 
melhor definição sobre a felicidade humana. Esse trabalho encontra-se 
nos primeiros passos e de imediato se demonstrou promissor. Nos pró-
ximos anos, será possível colocar essa variável em modelos econométri-
cos ou analisá-la por meio de questionários e entrevistas. Previamente, 
entende-se que isso não resolverá os problemas que padecem na huma-
nidade. Apesar disso, a iniciativa traz um sentido para a existência dos 
Homo sapiens. 

Conclusão

Os processos de ocupação espacial são geralmente caracterizados 
pelos conflitos entre invasores e invadidos, e o desequilíbrio nas relações 
dos humanos com a natureza. Essa situação decorre em vista da necessi-
dade de explorar as terras para obter riquezas que sustentarão o impera-
dor e os seus subordinados, ou um poder imaginário, no atual contexto, 
o capitalismo baseado no livre mercado. A partir disso, surgiram inova-
ções na área da agricultura, indústria e informática como medidas para 
assegurar tais domínios. Em consequência, elevou-se a quantidade de ali-
mentos, de bens manufaturados e facilitou a comunicação entre as pes-
soas, porém, as dificuldades que afligem a sociedade ainda persistem no 
século XXI. 

No que concerne à mudança no sistema produtivo em questão, as chan-
ces de acontecer são improváveis. A tecnologia fez com que todos os seres 
humanos se integrassem à conjuntura vigente. Com isso, é inimaginável 
que alguém queira renunciar aos confortos da vida contemporânea. Caso 
contrário, nem mesmo o Ártico é mais uma opção. Dessa forma, o capita-
lismo continuará triunfante, e ao mesmo tempo, os problemas da huma-
nidade persistirão, embora as instituições atuem para corrigir as falhas de 
mercado. A valer, o ambiente institucional colabora para o bem-estar das 
pessoas, contudo, esses dispositivos exigem um certo tempo de matura-
ção, às vezes séculos, para satisfazer os envolvidos.

Diante de tais averiguações, a atitude apropriada do pesquisador é 
primeiramente aceitar as condicionantes impostas pelo atual contexto. 
Se entrar em rota de coalização, aumentará ainda mais a sua frustra-
ção diante das injustiças geradas pelo sistema. A comunidade científica 



261

percebeu essa situação e propõe novos métodos de análise. Um deles é 
averiguar o nível de felicidade humana presente em um determinado 
espaço. Questiona-se se as pessoas que sobrevivem ali têm ou não uma 
elevada empatia sobre as limitações existentes. Talvez, esse sentimento 
seja apenas mais um produto da imaginação do Homo sapiens. Isto posto, 
existe a chance de que a nossa existência se resume a criar ilusões. 

Independentemente disto, torna-se necessário que os próximos estu-
dos sobre desenvolvimento elevem a variável felicidade humana em um 
nível de importância similar à da renda, patrimônio e serviços. No entanto, 
essa iniciativa se tornará viável somente nos próximos anos, quando se 
obterá uma maior confiança nos procedimentos metodológicos que ava-
liem esse parâmetro. Em relação à sua aplicabilidade no Brasil, em vista 
da infiltração do agronegócio na zona rural, do avanço das igrejas pente-
costais e neopentecostais na sociedade e do tráfico de drogas nas cidades, 
esse tipo de análise possui um vasto campo de estudo. Destarte, inseri-lo 
será o principal e maior desafio, especialmente nos trabalhos que tratam 
sobre desenvolvimento.
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Ordenamento territorial e desenvolvimento 
regional: aproximações conceituais1

Lívia Gabriela Damião de Lima2

Larissa da Silva Ferreira Alves3

Introdução

A necessidade de compreensão do papel exercido pelo Estado 
perante as nuances das práticas econômicas, políticas, sociais e 

ideológicas vem ganhando espaço desde o final do século XX até os dias 
atuais. Mencionadas práticas ocasionam alterações na organização espa-
cial e nas ações estatais em diferentes espaços, o que se torna premente 
pensar no redirecionamento das ações do Estado dadas ao território. 
Dentro dessa perspectiva, torna-se cada vez mais latente a proeminência 
da análise nas escalas locais e regionais para que se compreenda como o 
Estado (re) pensa e ordena o seu território.

O ordenamento territorial (OT), enquanto prática estatal de organi-
zação do território, a partir do planejamento e alocação de recursos infra-
estruturas etc., é constituído de intenções que buscam racionalizar o uso 
do território e o resguardo dos atores de maior poder econômico e polí-
tico na sociedade. Esse entendimento aplica-se ainda ao planejamento 
setorial dado em esferas como, educação, saúde, esporte, dentre outros 
instrumentos entendidos nesse trabalho como partes de uma totalidade 
que, sistematizados, constituem a concepção de uma política de ordena-
mento do território.

1 O presente trabalho possui uma versão anterior à aqui apresentada, tendo sido publi-
cada na Revista Política e Planejamento Regional, v. 5, p. 142-156, 2018.

2 Geógrafa e Mestra em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido 
(PLANDITES/UERN). E-mail: livia.gabrieladl@hotmail.com. 

3 Profa. Dra. do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES), Campus de Pau 
dos Ferros (CAPF), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
E-mail: larissaferreira@uern.br.
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A partir da compreensão de que ordenamento do território é uma fer-
ramenta fundamental a ser utilizada pelo Estado no que tange a organiza-
ção espacial do território, o desenvolvimento regional (DR) não pode ser 
negligenciado, uma vez que as questões regionais devem ser compreendi-
das dentro da totalidade do processo de desenvolvimento, constituindo-
se como um importante instrumento para o ordenamento do território. 

Assim sendo, “os estudos sobre o desenvolvimento são caros ao OT, 
uma vez que estão imbuídos nas articulações políticas e inserem-se na 
perspectiva de um planejamento em múltiplas escalas. Portanto, o orde-
namento territorial compreende não só as disparidades socioespaciais 
como mecanismo de desenvolvimento, este por sua vez assegura o cres-
cimento econômico, a competitividade e gere os conflitos no uso e na 
apropriação do território.” (LIMA, 2017, p. 15)

Nesse sentido, o trabalho busca abordar o conceito de desenvolvi-
mento regional, atrelado aos pressupostos teóricos do OT enquanto 
conceitos que se interligam no âmbito do planejamento, na tentativa de 
minimizar as disparidades do desenvolvimento desigual dos espaços, 
sendo preciso repensar a dimensão da intervenção estatal, por meio de 
políticas de integração nacional, na perspectiva do desenvolvimento em 
suas múltiplas escalas. O papel do Estado é enfatizado como um agente 
regulador, modificador e produtor do território através das ações efetiva-
das que refletem diretamente na ordenação deste. E é nesse bojo sobre a 
responsabilidade do Estado que nos aportamos também sobre as ideias 
de desenvolvimento de Celso Furtado, enquanto importante entusiasta 
da corrente keynesiana. 

Tal aproximação entre DR e OT está na origem da própria noção desse 
último, pois segundo Moraes (2005), referido conceito remonta à geogra-
fia regional francesa da década de 1960, mais especificamente a escola do 
aménagement du territoire, que buscava a articulação de diferentes polí-
ticas públicas no território através da análise regional. Nessa perspectiva, 
a questão regional ganha nova acepção por determinar relações naturais 
e sociais sobre o território, compreendendo dessa forma, a região como 
uma importante escala para a organização e planejamento territorial.

Didaticamente, o trabalho encontra-se divido em duas seções. A pri-
meira aborda a concepção do ordenamento territorial, enquanto ele-
mento fundamental na organização espacial do território, tendo o Estado 
como principal ator nesse cenário. 

 Na segunda, apresenta-se o conceito de desenvolvimento regional, 
entendendo este como elemento necessário no processo de ordenação do 
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território, haja vista as aproximações existentes entre a proposta ideoló-
gica de ambas as discussões, no que tange a importância da efetivação de 
políticas descentralizadoras para o desenvolvimento. 

Pressupostos teóricos do ordenamento do território 

A partir da compreensão de que o território antecede ao conceito de 
ordenamento territorial (OT), cabe aqui expor a percepção de territó-
rio, na tentativa de facilitar o entendimento no contexto do OT. Sendo 
assim, Saquet (2003) percebe o território como uma expressão concreta/
abstrata do espaço produzido a partir das relações de poder, sejam elas 
econômicas, culturais, políticas e/ou sociais. 

 Nessa mesma perspectiva, Souza (2001) compreende o território como 
“espaço das relações de poder”, onde as relações sociais são projetadas no 
espaço. Nesse sentido, o território é caracterizado pelo domínio político 
de um determinado espaço, que por sua vez, é compreendido por Iná 
Elias de Castro como espaço político, e pode ser caracterizado como um 

espaço delimitado pelas regras do poder político, é um 
espaço dos interesses dos conflitos, das normas, do controle. 
É um espaço que demarca um território onde interesses 
se organizam e, onde as ações possuem efeitos necessa-
riamente abrangentes para todo o conjunto da sociedade. 
(CASTRO, 2014, s/p).

Assim sendo, os acontecimentos políticos surgem a partir de proble-
mas que não são inatos, mas construídos, e que, na maioria das vezes, são 
expostos como elementos intrínsecos à sociedade. O domínio político 
atribuído ao território traz coadunada a necessidade de políticas públicas 
que o ordenem no sentido de qualificá-lo.

 O território é, portanto, aqui entendido como espaço de exercício de 
um poder essencialmente concentrado no Estado, sendo este, um agente 
regulador, modificador e produtor do território. 

A relação entre Estado e território assinala para a necessidade de 
implantação de infraestruturas através do poder do Estado, considerando 
que o território ao adquirir novos significados a partir da multiplicidade 
de seu uso – ênfase no uso político –, conduz ao Estado a inevitabilidade 
de planejar a partir de políticas que promovam a ordenação do território 
na perspectiva do desenvolvimento. 
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Desse modo, a compreensão do termo território, enquanto um espaço 
de controle e de poder do Estado, servirá com alicerce para a estruturação 
do conceito de ordenamento territorial a ser delineado nesse estudo.

A princípio, é importante destacar que existem diferenças conceitu-
ais entre “ordenamento territorial” e “regulamentação do uso do solo”. 
Moraes (2005) aponta que se tratam de propostas e competências exe-
cutivas distintas. No que se refere ao último termo, Ferreira (2008, p.36) 
destaca que,

o regime de uso do solo define-se pela classificação do solo 
em urbano e rural, conforme o destino básico dos terrenos, 
e pela qualificação do solo, que regula, segundo a classifi-
cação básica, o aproveitamento dos terrenos em função da 
atividade dominante que neles possa ser efetuada ou desen-
volvida, estabelecendo o respectivo uso e edificabilidade.

Em contraponto, o OT abrange uma composição formal e funcional, 
que objetiva a organização do uso e funções no espaço, para o desenvolvi-
mento integrado do território em suas múltiplas escalas. Agrega e ordena 
políticas urbanas, regionais e setoriais.

 Ao corroborar com Cabeza (2002), quando afirma que a ordenação 
do território tem sido objeto de diversas interpretações no mundo, faz-se 
necessário a construção do conceito de ordenamento territorial, tendo 
em vista que este constitui-se como uma ferramenta de planejamento a 
ser utilizado pelo Estado por e a partir de ações públicas, logo, é posto em 
pauta a relevância da compreensão do OT enquanto um instrumento de 
organização espacial.

 Na perspectiva da geografia política, os estudos sobre o ordenamento 
do território, enquanto uma ferramenta administrativa de gestão do ter-
ritório, vêm se alargando no decorrer do tempo devido sua capacidade 
de criar espaços e tendências territoriais. Porém, o estudo e a compre-
ensão sobre OT torna-se complexo, devido o território ser um espaço de 
definição de forças e de representações de poder. A priori nas definições, 
usamos o Dicionário de Geografia ao ponderar que 

o ordenamento do território corresponde, na maior parte 
dos casos à vontade de corrigir os desequilíbrios de um 
espaço nacional ou regional e constitui um dos principais 
campos de intervenção da Geografia aplicada. Pressupõe 
por um lado, uma percepção e uma concepção de conjunto 
de um território e, por outro lado, uma análise prospectiva. 
(BAUD, BOURGEAT: BRAS, 1999, p.262).
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O conceito exposto apresenta uma compreensão inicial da necessi-
dade de ordenar o território. No entanto, esta acepção não comtempla a 
abrangência do ordenamento do território, logo, as vertentes do OT são 
inúmeras, correspondendo principalmente ao planejamento estratégico 
do Estado.

Embora constituindo-se como um tema relativamente novo, o con-
ceito de OT sofre mudanças de acordo com as alterações nas ações do 
Estado, diante as transformações emblemáticas de um mundo dinâmico. 
Moraes (2005, p. 45) afirma que

o ordenamento territorial diz respeito a uma visão macro 
do espaço, enfocando grandes conjuntos espaciais (biomas, 
macrorregiões, redes de cidades, etc.) e espaços de interesse 
estratégico ou usos especiais (zona de fronteira, unidades 
de conservação, reservas indígenas, instalações militares, 
etc.). Trata-se de uma escala de planejamento que aborda 
o território nacional em sua integridade, atentando para a 
densidade da ocupação, as redes instaladas e os sistemas 
de engenharia existentes (de transporte, comunicações, 
energia, etc.). Interessam a ele as grandes aglomerações 
populacionais (com suas demandas e impactos) e os fundos 
territoriais (com suas potencialidades e vulnerabilidades), 
numa visão de contiguidade que se sobrepõe a qualquer 
manifestação pontual no território. 

É importante considerar que, mesmo sendo um tema recente na aca-
demia, o OT, essencialmente não é novo, pois, a necessidade de pensar 
o território existe há muito tempo, em uma perspectiva de organização 
espacial interna e externa. O ordenamento enquanto política pública e 
ferramenta de planejamento, remonta a como Estado percebe o territó-
rio. Para Moraes (2005), o Estado é o principal agente na produção do 
espaço, agindo a partir de ações públicas.

Logo, compreende-se que o OT funciona como elemento de organiza-
ção espacial do território a partir das ações do Estado, caracterizando-se 
como um conjunto de ações setoriais sistematizadas que visam promover 
o desenvolvimento do espaço. Contudo, Ferrão (2011) ao discutir o orde-
namento territorial, afirma que a existência de um sistema de ordena-
mento do território jovem, mas precocemente descredibilizado e de uma 
comunidade técnico-profissional e científica disciplinarmente fragmen-
tada, contribui para fragilizar a política de ordenamento do território.

Mesmo com tais fragilidades, vários são os autores em âmbito nacional 
e internacional que se propõem ao debate sobre OT. Todavia, é preciso 
considerar a existência de um documento que delineia noções gerais para 
a compreensão do tema, a Carta Europeia de Ordenação do Território 
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– CEOT, de 1983 (CEMAT, 2011), que caracteriza o OT a partir de três 
eixos fundamentais que precisam ser entendidos de maneira simultânea. 
Assim, o ordenamento territorial é: a) um ramo acadêmico-científico; b) 
uma política pública e c) uma ferramenta do planejamento. 

Em seus estudos, a venezuelana Estaba (1999) apresenta elementos 
importantes na construção conceitual e no debate sobre OT. A autora 
parte da premissa da descentralização espacial, sendo esta, um elemento 
fundamental na ordenação do território, e o conceitua como sendo

a ordenação do território ou a sistematização do desen-
volvimento no espaço geográfico constituem-se em outra 
estratégia rumo à modernidade e atada à ideia de descen-
tralização, já que parte do reconhecimento do desenvolvi-
mento desigual das regiões de um país, tal como resultante 
do desmesurado centralismo na Venezuela. Referem-se 
àquelas ações do Estado concertadas e dirigidas a buscar 
uma organização do uso da terra, com base na redistribuição 
de oportunidades de expansão e na detecção de necessida-
des, potencialidades, limitações e vantagens comparativas 
e competitivas. Sua consecução supõe propiciar um sistema 
de cidades harmônico e eficiente integrado à globalização, 
meta comprometedora porque significa salvar as desvanta-
gens das forças de integração da globalização e aproveitar 
as forças da fragmentação ou diferenciação espacial com 
fins de fortalecer centros com capacidade de competir com 
os dominantes; estimular o desenvolvimento de atividades 
que permitam reduzir e reorientar as migrações; garantir 
a qualidade da infraestrutura requerida e criar âmbitos 
dotados de equipamentos e mecanismos que permitam um 
gênero de vida comparável com os das cidades dominantes. 
[...] (tradução nossa)4 (ESTABA, 1999, p. 6)

A autora apresenta a necessidade de medidas descentralizadoras, bem 
como a efetivação de ações públicas em todas as escalas do planejamento, 

4  La ordenación del territorio y la sistematización del desarrollo en el espacio geográ-
fico constituyen en otra estrategia hacia la modernidad y atados a la idea de la des-
centralización, como parte del reconocimiento del desarrollo desigual de las regiones 
de un país como consecuencia del centralismo no medida en Venezuela. Se refieren a 
aquellas acciones concertadas del Estado y dirigida a buscar una organización del uso 
de la tierra, basado en la redistribución de las posibilidades de expansión y la detec-
ción de las necesidades, capacidades, limitaciones y ventajas comparativas y compe-
titivas. Su logro supone proporcionar un sistema armónico y eficiente de las ciudades 
integradas en la globalización, poniendo en peligro objetivo, ya que significa ahorro 
de las desventajas de las fuerzas de la globalización de la integración y aprovechar las 
fuerzas de fragmentación y diferenciación espacial con fines de fortalecimiento de los 
centros con la capacidad para competir con el dominante; fomentar el desarrollo de 
las actividades para reducir y reorientar la migración; asegurar la calidad de la infraes-
tructura necesaria y crear áreas con equipos y mecanismos que permitan una vida 
comparable a la de género de las ciudades dominantes. ESTABA, 1999, p. 6). 
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nacional, regional e local, para que existam praticas mais consistentes de 
ordenação do território, contudo, evidencia a escala nacional enquanto 
delineadora do território em um contexto amplo. Dentro desse contexto 
geopolítico, Becker (2005) em seus estudos define o OT como “o con-
junto de decisões que afetam o território e que são da competência do 
setor público”. Nesse panorama, o Estado deve efetivar ações sob a ótica 
da totalidade, sendo o ordenamento do território um instrumento funda-
mental no que tange ao planejamento estatal. 

Cabe então, evidenciar o pensamento de Moraes, (2005, p. 45), ao 
declarar que

o ordenamento territorial busca, portanto, captar os gran-
des padrões de ocupação, as formas predominantes de valo-
rização do espaço, os eixos de penetração do povoamento e 
das inovações técnicas e econômicas e a direção prioritária 
dos fluxos (demográficos e de produtos). Enfim, ele visa 
estabelecer um diagnóstico geográfico do território, indi-
cando tendências e aferindo demandas e potencialidades, 
de modo a compor o quadro no qual devem operar de forma 
articulada as políticas públicas setoriais, com vistas a reali-
zar os objetivos estratégicos do governo.

Assim, entende-se que o OT deve estar no topo das políticas territo-
riais, devendo se embasar em vetores que permitam identificar os espaços 
fragilizados, e a apreensão de suas potencialidades a fim de subsidiar uma 
gestão integrada do território nacional, contribuindo para a formulação 
de políticas de desenvolvimento regional. Todavia, é preciso compreen-
der que o OT é um instrumento de organização territorial que não neces-
sariamente repara as desigualdades, podendo até mesmo colaborar para 
a ampliação destas, como historicamente ocorreu no Brasil.

Dito isso, lembramos aqui de Ruckert (2007) ao afirmar que é pos-
sível inferir que o OT deve estar presente nos planos urbano-regionais, 
tendo o desígnio de delinear um modelo de ordenamento territorial para 
os espaços urbanos, focado em sugestões de desconcentração populacio-
nal, redução das desigualdades sociais, reestruturação e diversificação 
do espaço urbano, estimulação e conservação da estrutura urbana multi-
cêntrica e estimulação da sustentabilidade ambiental. Também é salutar 
destacar a relevância de uma desconcentração econômica, pois esse é um 
componente essencial para a construção de uma política de OT. 

Costa (2005, p.55) afirma que “o tema do ordenamento territorial ins-
pira uma reflexão sobre a relevância, os limites e a eficácia das políticas 
públicas formuladas e operadas a partir de estratégias e objetivos especifi-
camente nacionais.” O ordenamento territorial é uma forma de gestão do 
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território, que apresenta um conjunto de elementos sociais, naturais e cul-
turais historicamente estabelecidos. Nesse contexto, o OT pode ser uma 
ferramenta responsável pela minimização das desigualdades espaciais em 
todas as escalas do planejamento, haja vista a tendência à fragmentação 
das políticas públicas territoriais na escala nacional. Logo, compreende-
se que as diretrizes do OT devem nortear as ações nos níveis federativos 
em busca de um desenvolvimento integrado e equilibrado dos espaços.

Sob uma outra perspectiva, Pujadas; Font (1998) apontam o foco inter-
disciplinar nos estudos sobre ordenamento do território. De acordo com os 
autores, 

ordenar consistirá em atribuir usos específicos e diferen-
ciados num mosaico de subdivisões [...] para o territó-
rio fragmentado, objeto da ordenação [...] impulsionar o 
desenvolvimento econômico, para melhorar a qualidade, 
para proteger o meio natural, pois um critério a ser sempre 
considerado é o caráter limitado do território. O território 
deve ser visto como um bem escasso, tanto em termos abso-
lutos, especialmente em termos de territórios que tenham 
alguma qualidade adicional [...] está se enfatizando o cará-
ter limitado e a escassez definitiva do território” (Pujadas & 
Font,1998, p.12). (Tradução nossa).5

Sob a perspectiva dos autores, a interdisciplinaridade do conceito é 
um elemento importante para a transformação dos espaços e a coesão 
territorial. Evidenciam, ainda, a necessidade de pensar o território de 
modo racional, uma vez que este apresenta-se com um bem escasso, 
sendo necessário avaliar o direcionamento das ações mediante aos inte-
resses políticos.

Dada a importância de se produzir o território de forma consciente, 
Farinós (2004) destaca que uma condição basilar para o planejamento 
e o desenvolvimento territorial é a existência de políticas públicas que 
tenham uma abordagem holística e integrada, apropriada para a regula-
ção dos impactos no território. Nesse cenário, a ordenação do território 

5  Ordenar consistirá en asignar usos específicos y diferenciados al mosaico de subdivi-
siones [...] en que se ha desagregado el territorio objeto de la ordenación [...] impulsar 
el desarrollo económico, para mejorar la calidad, para proteger el medio natural, pos 
un criterio a tener siempre en cuenta es el carácter limitado del territorio. El territo-
rio ha de verse como un bien escaso, tanto en términos absolutos como, sobre todo, 
en términos de territorios que tengan alguna cualidad adicional [...] está poniendo 
de manifiesto el carácter limitado, la escasez en definitiva, del territorio. (PUJADAS; 
FONT, 1998, p. 12).
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passa a ser estratégica, uma vez que pode dirimir problemas existentes no 
território, culminando na coesão territorial. 

A partir das premissas da coesão territorial, o OT passa a ser um dis-
positivo para a articulação setorial e institucional, que tem como objetivo 
a redução das desigualdades territoriais, por meio de um planejamento 
espacializado das ações do poder público. Para Rocha Neto (2016, p. 22) 
“há, ainda, um componente difícil a ser superado quando se fala de politi-
cas intersetoriais: o apoio interno e a convivência com as resistências inter 
e intraorganizacionais, muitas vezes manifestadas de forma sectária [...]”. 
O autor aponta que isso ocorre divido a baixa capacidade de se governar 
de forma horizontal e integralizada, uma vez que cada instituição gover-
namental tende a se isolar durante todo o processo de planejamento.

Nesse contexto, o OT possui uma finalidade política que busca o 
desenvolvimento proporcional das regiões, por intermédio da organiza-
ção física dos espaços a partir da implementação de ações estatais que 
compõem o planejamento territorial. Assim, compreende-se o OT como 
um agregado de ações que, articuladas entre si, propõem o desenvolvi-
mento espacial. 

As diferenciadas concepções e interpretações acadêmicas de OT são 
reflexos das culturas de territórios, que vão definir diferentes sistemas e 
políticas públicas de OT. Esses sistemas, segundo Ferrão (2011), geram 
processos de interação e influência, que devem ser compreendidos den-
tro dos modelos particulares de determinado território.

Nessa perspectiva, cita-se Lima (2017, p. 32) ao ponderar que,

portanto, ordenar exige considerar as opções possíveis e 
eleger os usos adequados dos espaços através dos agentes 
públicos e privados que atuam no território e de seus inte-
resses e processos de ocupação. Dessa forma, compreende-
se o OT como um agregado de ações que, articuladas entre 
si, proponham o desenvolvimento espacial, que perpassa 
pela necessidade de uma gestão territorial competente no 
que tange a ordenação e uso dos recursos no território em 
uma perspectiva de desenvolvimento e respeito futuro. 

A complexa conceituação do ordenamento territorial se dá devido a 
existência de diversos elementos e características peculiares para o seu 
implemento. Logo, as conceituações aqui apresentadas, mostram que 
elas não são estagnadas, sendo difícil um consenso entre elas. 

A partir da definição de OT apresentada, coloca-se em pauta o con-
ceito de desenvolvimento regional, integrado aos pressupostos teóricos 
do OT enquanto conceitos que se imbricam na esfera do planejamento, 
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na tentativa de minimizar as disparidades do desenvolvimento desigual 
dos espaços, sendo necessário repensar a intervenção estatal, por meio de 
políticas de integração nacional, na perspectiva do desenvolvimento em 
suas múltiplas escalas. 

O OT na perspectiva do desenvolvimento regional 

O debate regional apresenta um relativo esvaziamento no âmbito do 
planejamento nas décadas de 1990 até meados dos anos 2000. Contudo, a 
discussão tem ganhado corpo não só nos debates acadêmicos, mas, tam-
bém, no âmbito da gestão pública, que apresentou interesse crescente 
nas demandas do desenvolvimento regional. Tal debate ganha nova 
conotação por determinar relações naturais e sociais sobre o território, 
compreendendo assim, a região como uma importante escala para a 
organização territorial. Deste modo, é pertinente concordar com Castro 
(1992), quando afirma que, para entender a região em sua plenitude, faz-
se necessário compreender a construção de suas dimensões territoriais. 

Dito isso, é salutar destacar as palavras de Gorenstein (2014, p. 23), ao 
afirmar que “no restante da América Latina6, o discurso teórico sobre a 
“questão regional” abandonou a noção de região e absorveu, de maneira 
mais frequente, o termo território”. Para a autora, a alusão ao território 
transporta uma intensa ambiguidade e envolve novos conceitos e cate-
gorias analíticas desenvolvidas e imbricadas no vasto campo das ciências 
sociais, da geografia e economia. Assim, é possível realizar análise de uma 
região, esta enquanto unidade de planejamento, sob a interpretação con-
ceitual do território, uma vez que a região já estará definida a partir das 
diferentes regionalizações a serem adotadas pelos pesquisadores.

Ao abordar a questão regional, é importante considerar a dimensão 
histórica do desenvolvimento nacional, tendo em vista que a grande 
heterogeneidade espacial é resultado das relações sociais capitalistas que 
se difundiram no território brasileiro. Cabe ponderar então as palavras de 
Furtado (2009, p.147) ao nos dizer que 

[...] a teoria do desenvolvimento que se limite a reconstruir, 
em um modelo abstrato - derivado de uma experiência his-
tórica limitada -, as articulações de determinada estrutura 
não podem pretender elevado grau de generalidade. [...]

6  Comparando com o posicionamento da Argentina.
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Assim sendo, é fundamental entender que o desenvolvimento socio-
econômico brasileiro não é um fenômeno autônomo, todavia, é reflexo 
de um conjunto de elementos, tais como, concentração fundiária, e o 
advento da economia industrial concentrada, por exemplo, que consa-
gram o desenvolvimento desigual e, afetam qualitativamente o territorio 
nacional. 

 Pacheco (1998, p. 32) afirma que “a discussão sobre regiões, é desde 
logo uma problemática afeita ao desenvolvimento do capitalismo”. Dentro 
desse contexto de desenvolvimento capitalista, Brandão (2012) aponta 
as regiões como uma plataforma de atração de investimentos, pautadas 
essencialmente nas guerras ficais. O autor assinala, ainda, a necessidade 
da intervenção estatal a partir de políticas eminentemente territoriais, no 
que diz respeito ao controle dessas desigualdades regionais. 

O economista Wilson Cano (2007), em seu trabalho dedicado à com-
preensão dos desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 
aponta que “persistem no trato da questão regional alguns equívocos que 
não permeiam o trabalho acadêmico voltado para o tema, como também 
o campo político da questão” (CANO, 2007, p.26). Na obra, o autor afirma 
que o problema central da questão regional vai além da “menor densi-
dade demográfica, industrial ou bancária”, e passa a atingir camadas mais 
pobres da população. Mediante a tal colocação, entende-se necessária a 
elaboração de estratégias para um planejamento regional coerente com 
a realidade de cada espaço, porém de maneira articulada para que haja 
uma totalidade no processo de desenvolvimento nacional, discussão que 
se aproxima com a perspectiva de política pública do OT em que propõe 
que o território seja pensado a partir da articulação das múltiplas escalas 
de planejamento.

Harvey (1992) assinala que o debate regional é posto na ordem do dia 
a partir das mudanças produtivas e do trabalho das últimas décadas, de 
modo que estes elementos fomentaram as nuances regionais no contexto 
mundial. Desse modo, compreende-se que novas e reiteradas desigual-
dades se lançam no território e incidem na necessidade de emersão de 
práticas políticas que (re)organizem estes espaços de modo adequado.

Logo, é fundamental a concepção do conceito de desenvolvimento 
regional, na perspectiva de entender a relevância das políticas gover-
namentais para minimização das disparidades regionais construídas ao 
longo dos anos. 

Com o passar do tempo, a teoria do desenvolvimento regional sofreu 
grandes modificações, estas ocasionadas pela decadência de regiões 
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historicamente caracterizadas pela presença marcante da indústria, bem 
como pelo surgimento de novos protótipos direcionados à industrializa-
ção, à globalização e ao desenvolvimento local, fazendo com que a econo-
mia regional deixasse de ocupar espaço primário no desenvolvimento das 
regiões. É salutar atentar que não existe um modelo pronto do conceito 
de desenvolvimento regional, assim, este apresenta-se de maneira polis-
sêmica, sendo passível de diversas interpretações. 

O Ministério da Integração Nacional (2012) caracteriza o desenvol-
vimento regional como um conjunto de ações para promover processos 
socioeconômicos em áreas definidas do território, com uma visão inte-
gradora e sustentável que induzam ao bem-estar social e à redução de 
desigualdades regionais. Pautando-se nessa linha de pensamento, é pos-
sível aferir que o grande foco do desenvolvimento regional se dá a partir 
de uma visão integradora do território, reportando-nos aos postulados 
do OT, uma vez que níveis de integração elevados podem apontar um 
planejamento feito sob uma perspectiva macro para o desenvolvimento 
dos espaços. 

Nesse interim, lembramos Furtado ao destacar que 

a teoria da integração constitui uma etapa superior da teoria 
do desenvolvimento e a política de integração, uma forma 
avançada de política de desenvolvimento. O planejamento 
da integração surge, pois, como a forma mais complexa 
dessa técnica de coordenação das decisões econômicas. 
(FURTADO, 2000, p. 331)

Na concepção furtadiana, o processo de integração é uma ferra-
menta de destaque na superação do subdesenvolvimento. Dessa forma, 
entende-se que um planejamento estatal que não se baseie na lógica da 
integração regional poderá ocasionar problemas na superação das dis-
paridades regionais. A exemplo, Furtado aponta em sua obra intitulada 
“Desenvolvimento e subdesenvolvimento”, que o processo de desenvolvi-
mento europeu aconteceu pautado na integração política. 

Ao discutir desenvolvimento, Clemente (1994) afirma que o desenvol-
vimento regional corresponde aos valores dos PIB’s regionais. A partir 
da percepção do autor, percebe-se uma definição um tanto restrita se 
consideramos o termo desenvolvimento a partir da visão de autores como 
Vasconcellos e Garcia (1998), que afirmam que desenvolvimento em qual-
quer concepção deve resultar do crescimento econômico acompanhado 
de melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir “as alterações da 
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composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes setores 
da economia, de forma a melhorar os indicadores socioeconômicos. 

Em contrapartida, Polése (1998) argumenta que o desenvolvimento 
regional acontece quando há uma descentralização de políticas, propor-
cionando um desenvolvimento endógeno da região. O pensamento do 
autor se assemelha ao do Ministério da Integração em uma perspectiva 
de efetivação de políticas estatais que reflitam nos espaços regionais. 
Contudo, para que se compreenda a ideia do autor, deve-se inicialmente 
entender a essência dos conceitos de descentralização e de desenvolvi-
mento endógeno.

 Como referência nos estudos sobre descentralização, pautamo-nos 
em Estaba (1999), que parte dos pensamento de que um Estado centra-
lizador compromete o desenvolvimento territorial. A autora aponta que 
a ideia de descentralização se associa ao ordenamento territorial, ao afir-
mar que

comprometer o país num projeto de transformação global, 
gradual, progressiva e que reforce a autonomia regional das 
autoridades locais e participação pública. É uma estratégia 
para a modernidade que reconhece as desigualdades ter-
ritoriais e se destina a aumentar o autodesenvolvimento. 
(ESTABA, 1999, p.02). (Tradução nossa).7

Pensar o espaço regional a partir da descentralização territorial é de 
grande importância para o desenvolvimento territorial, reafirmando a 
ideia da autora que o ordenamento territorial se torna uma importante 
ferramenta no processo de concretização de políticas públicas. 

Para Brandão (2012, p. 36), “o debate regional foi homogeneizado pelas 
teorias do desenvolvimento endógeno. Mediante a esse debate, o desen-
volvimento endógeno pode ser compreendido como o processo de cres-
cimento econômico que alude na ampliação da capacidade de agregação 
de valores sobre a produção e absorção de determinada região. Assim, a 
ideia explanada por Polése caracteriza o desenvolvimento regional como 
um conjunto de ações que promovem a organização espacial do território 
regional por meio da intervenção do Estado, reafirmando a importância 
do OT para a efetivação do desenvolvimento regional. 

7  Comprometer al país con un provecto de transformación global, gradual, progresivo 
y dirigido al fortalecimiento de los poderes locales y la participación ciudadana. Es 
una estrategia hacia la modernidad que reconoce las desigualdades territoriales y está 
dirigida al auto-impulso del desarrollo (ESTABA, 1999, p.02).
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Autores como Brandão (2012) posicionam-se criticamente à pers-
pectiva do desenvolvimento endógeno, uma vez que considera que o 
localismo (endogenia) não é capaz de assegurar por si só, um desenvolvi-
mento sem uma base de planejamento nacional que coordene e articule 
esse processo. Para o autor, caso isto aconteça, o território estará pro-
penso à “guerra dos lugares”. Brandão afirma que, 

[...] essa luta dos lugares para realizar a melhor “venda da 
região ou da cidade”, com a busca desenfreada de atrati-
vidade a novos investimentos, melhorando o “clima local 
dos negócios”, subsidiando os custos tributários, logísticos, 
fundiários e salariais dos empreendimentos, tem condu-
zido a um preocupante comprometimento, a longo prazo, 
das finanças locais e embotado o debate das verdadeiras 
questões estruturais do desenvolvimento. (BRANDÃO, 
2012, p.39)

Para o autor, a dinâmica endógena é questionável, pois são aniquila-
das as possibilidades de heterogeneidade dos territórios. Brandão ainda 
aponta a necessidade de considerar o regime capitalista que leva a divisão 
social do trabalho em todas as escalas espaciais. Um planejamento mul-
tiescalar é o termo utilizado pelo autor para um desenvolvimento territo-
rial e não setorial e localista, grande contributo para as reflexões sobre a 
temática do DR e totalmente coadunadas ao que acreditamos para uma 
política de OT.

Nesse mesmo contexto, Gaspar (1995) diz que o grande desígnio do 
desenvolvimento regional é a coesão social, econômica e política do ter-
ritório, logo, 

o desenvolvimento regional nunca poderá ser medido atra-
vés de indicadores como densidade demográfica ou maxi-
mização do aproveitamento dos recursos endógenos, mas 
sim através de índices compostos que tenham em conta a 
qualidade de vida das populações, a produtividade, a robus-
tez do tecido econômico [...] (GASPAR, 1995, p.5).

De tal modo, compreende-se que o desenvolvimento em escala regio-
nal depende do ajuste de políticas públicas que adequem os recursos de 
acordo com as necessidades conferidas para a maximização de um desen-
volvimento não localizado e concentrador, como feito historicamente no 
país. 
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Siqueira e Siffert Filho (2001) apontam a necessidade de entender o 
desenvolvimento regional como uma política, assim sendo, os autores 
consideram que 

se entendermos desenvolvimento regional como uma polí-
tica para melhorar as condições sociais da população e 
reduzir as diferenças entre as regiões, pode-se inferir o grau 
de desenvolvimento de determinada região a partir da ava-
liação do estoque de capital fixo – relacionado às empresas e 
à infraestrutura física e social – disponível em determinada 
região, pelo nível educacional da população e pelos índices 
sociais e de renda. (SIQUEIRA; SIFFERT FILHO 2001, p.83)

Para os autores, quando se trata do desenvolvimento regional é impor-
tante se distanciar de um planejamento meramente setorial, para uma 
compreensão de uma política integracionista, que prime pelo desenvolvi-
mento espacial. Nessa mesma perspectiva, Hilhorst (1973, p.18) afirma que 
“o processo de desenvolvimento regional culmina quando as atividades 
espacialmente distribuídas e especializadas estejam internamente inte-
gradas e formam parte integral de um todo [...].” Para o autor, o desenvol-
vimento regional resulta de um conjunto de decisões que ocorrem dentro 
e fora dela, sendo distribuídas espacialmente através das inter-relações. 

 Planejar o espaço regional a partir de políticas públicas de DR e pela 
ótica da descentralização territorial é de suma importância para o desen-
volvimento territorial, reafirmando a ideia de que o ordenamento terri-
torial se torna uma ferramenta de destaque no processo de concretização 
de políticas públicas. Porquanto, descentralização das ações não significa 
a ausência de um ente coordenador e regulador, o que prima o pressu-
posto teórico-conceituais de ambos os conceitos trabalhados aqui: OT 
e DR. É justamente o enfraquecimento do ente coordenador de ações de 
organização espacial, no caso o Estado-nação, que há grave processo de 
desregulação territorial, guerra dos lugares e demais efeitos perversos da 
presença do capital dada de modo ilimitado.

O desenvolvimento regional surge já no primeiro Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND), como uma estratégia para a integração nacio-
nal, pautando-se essencialmente no desenvolvimento socioeconômico, 
de modo que tal integração deveria ocorrer através dos polos regionais. 

Nessa conjuntura, o olhar dos diversos interessados (inclusive do 
poder público) deve estar atento para várias dimensões (econômica, 
social, ambiental, cultural etc.) que compõem a diversidade e a comple-
xidade regional, no intuito de construir uma maior coesão interna den-
tro de um contexto efetivo de desenvolvimento (BRANDÃO, 2007). Esse 
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cenário evidencia a dimensão do ordenamento à medida que, cabe ao 
Estado concretizar essa coesão através de suas políticas e ações. Sobre 
esse papel do Estado, Bezzi (2001, p. 145) destaca que

o Estado deve ser considerado como sujeito do planeja-
mento do desenvolvimento regional. Ele estabelece, com 
os agentes econômicos e sociais, o estilo de desenvolvi-
mento regional a ser executado. Assim, é necessário que o 
desenvolvimento regional crie condições para intervenção 
nacional.

De acordo com a fala da autora, o planejamento por intermédio do 
Estado corresponde à definição e aplicação de medidas políticas que 
permitam diminuir as disparidades regionais. Nesse mesmo contexto, 
lembramos Celso Furtado em obras como a “Formação Econômica do 
Brasil” (1959), ao apontar o dever do Estado em procurar equacionar 
as contradições e as demandas sociais para assegurar sua autonomia e 
sustentabilidade. 

Promover o desenvolvimento regional é, portanto, viabilizar as regi-
ões como copartícipes do desenvolvimento nacional. Está embutida 
a articulação com a política macroeconômica e as políticas setoriais, o 
que permite buscar a convergência entre interesses nacionais e regionais. 
(STEINBERGER, 1988) A autora mostra que o desenvolvimento regional 
deve estar embutido nas articulações políticas, o que permitirá um maior 
nível de integração das escalas nacional e regional contribuindo para o 
processo de desenvolvimento em uma escala totalitária. Sob esta ótica, 
a diminuição das desigualdades regionais insere-se na agenda nacional 
como uma questão relevante à medida que se busca um crescimento que 
colabore para a atenuação das desigualdades, sejam elas interpessoais ou 
inter-regionais.

Becker (2005) pondera que as políticas relacionadas ao planejamento 
regional teriam como prioridade a atuação em áreas com menor renda 
e baixo dinamismo econômico, correspondendo a um dos instrumentos 
do ordenamento territorial. De acordo com a autora, o OT deve gerir os 
conflitos regionais, bem como a sua ordenação como reflexos diretos no 
território nacional. Isto pois, segundo a autora supracitada, o desenvol-
vimento regional encontra-se embutido no ordenamento territorial, por 
este último possuir uma abrangência escalar mais abrangente. 

Nesse contexto, o ordenamento territorial atenta não só para as 
desigualdades socioespaciais; este por sua vez assegura o crescimento 
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econômico e a competitividade, bem como administra conflitos no uso e 
na apropriação do território. 

É evidente que existe uma série de problemas que precisam ser con-
siderados na formulação de uma de uma política de desenvolvimento 
regional. Nesse sentido, a tomada de decisões no processo de planeja-
mento constitui uma implicação não apenas econômica, mas, política 
e social. É importante raciocinar que essas implicações irão refletir nas 
as estratégias de promoção e continuidade do desenvolvimento e, con-
sequentemente, da ordenação do território, de acordo com os interesses 
dos grupos políticos que estão no poder.

Para Brandão (2011) o atual processo de desenvolvimento regional tem 
o desafio de contestar e melhorar o estilo do período anterior a 2003 com 
o atual crescimento econômico. Indubitavelmente, a questão da dimen-
são territorial no que tange ao desenvolvimento é estratégico no contexto 
da construção de uma nova política de conteúdo desenvolvimentista, 
sendo o ordenamento territorial uma ferramenta para a construção dessa 
nova política.

Logo, o desenvolvimento regional é resultado não apenas de uma 
construção teórica ou acadêmica do conceito de desenvolvimento, mas 
de uma necessidade de conduzir eficientemente os fatores do desenvol-
vimento no que se refere ao uso dos recursos, assegurando uma maior 
participação dos diferentes atores na busca de solucionar os problemas 
ocasionados pela dinâmica econômica, sobretudo no que se refere à ate-
nuação dos desequilíbrios espaciais.

Conclusão 

 O trabalho fez um preâmbulo sobre os conceitos de ordenamento ter-
ritorial e de desenvolvimento regional, partindo da premissa de aproxi-
mação teórica entre ambos, entendendo que estes se interligam visando 
sanar a problemática do desenvolvimento desigual do território em suas 
múltiplas escalas do planejamento. 

Percebe-se uma intersecção constante das ideias propostas pelo orde-
namento do territorio e pelo desenvolvimento regional, enquanto ferra-
menta e escala de planejamento respectivamente. Referida aproximação 
se torna ainda mais peculiar ao considerar o Estado como principal 
agente interventor no processo de efetivação de políticas que promovem 
o desenvolvimento regional, a partir dos pressupostos teóricos do OT, 
uma vez que este busca o desenvolvimento equilibrado das regiões.
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Considera-se, ainda, a indissociabilidade das discussões, a medida em 
que ambos estão embasados sobre as mesmas perspectivas de desenvol-
vimento, dentre elas, a de descentralização das políticas como forma de 
obter o desenvolvimento em sua totalidade, pautado em visão macro do 
espaço para a organização espacial do território. 

É possível, pois, aferir que o ordenamento do território é uma ferra-
menta salutar para o planejamento regional, buscando a integração dos 
espaços nacionais a partir da descentralização das políticas estatais.
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Diferenciais produtivos no espaço  
Semiárido brasileiro: o caso do Ceará1

Maria Daniele Cruz dos Santos2

Francisco do O’ de Lima Júnior3

Introdução

Desde a formação do território cearense tem-se observado 
a distribuição desigual da estrutura produtiva no Estado. Com a 

incorporação econômica inicial através da pecuária se dando pelo inte-
rior, a configuração da dinâmica nas microrregiões responde a diversos 
fatores, entre eles a maneira como fora ocupado o estado, as particulari-
dades físicas de cada microterritório, as forças políticas regionais, dentre 
outros. Essas forças políticas contribuíram, inclusive, com a ampliação da 
delimitação do espaço Semiárido, que é foco de ação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), saltando de 150 para 164 
municípios, representando este espaço quase 90% do território estadual. 
Com fins de atrair políticas públicas capitaneadas não somente por este 
órgão mas por outras instituições e esferas governamentais, tal delimita-
ção pode, em alguns casos, não cumprir efetivamente seu propósito, ao 
observar-se gradativamente que as transformações regionais são muito 
mais fruto de articulação da política do Estado do que derivadas direta-
mente desses novos arranjos institucionais. 

1 Este trabalho é derivado de reflexões feitas a partir do trabalho de dissertação de 
mestrado intitulado “A Reconfiguração das Atividades Econômicas do subespaço 
Semiárido dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco nos anos 
de 2000 a 2015.”, defendido junto ao programa de Pós-graduação em Planejamento e 
Dinâmicas Territoriais do Semiárido (PLANDITES-UERN), Campus Pau dos Ferros/
RN, de autoria de Maria Daniele Cruz dos Santos.

2 Professora do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Regional do Cariri (URCA), 
Campus Iguatu/CE. E-mail: danielecruzeconomia@gmail.com.

3 Professor do Departamento de Economia da URCA, Campus Crato/CE. Professor do 
Programa de Pós-graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido 
(PLANDITES-UERN). E-mail: lima.junior@urca.br.



286

Os fenômenos percebidos na economia e no sistema urbano cearense 
que acompanharam a tendência da urbanização nacional e internacional 
de modo geral foram: a) a modernização, dinamização e inserção de ati-
vidades produtivas; b) as políticas institucionais do estado voltadas para 
o desenvolvimento do tripé indústria-lazer/turismo-agronegócios; c) o 
avanço econômico e populacional da Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF); d) alguns centros médios urbanos que polarizam o interior do 
estado; e) expansão das fronteiras da especulação imobiliária em todo o 
território do estado e; f) as tendências do processo de metropolização. 
Essas alterações casam significativamente com as mutações temporais 
ocorridas na estrutura produtiva como um todo do Ceará, mais especifi-
camente no litoral e nos polos de desenvolvimento, como será percebido.

Os anos 2000 a 2015 foram marcados por ser um período em que as 
políticas macroeconômicas adotadas no Brasil assumiram um perfil 
desenvolvimentista, com destaque para ação governamental nos moldes 
defendidos pelo pensamento furtadiano com sua atualização, após um 
longo período de hegemonia neoliberal carimbando os governos anterio-
res (FURTADO, 2002). Em outras palavras, é um período de transição de 
um paradigma de intervenção mínima do Estado para outro em que ele 
volta a assumir protagonismo no desenvolvimento de políticas, afora com 
orientação para inserção competitiva externa.

Este artigo visa descrever a estrutura produtiva assentada no Semiárido 
cearense nos anos 2000, nas microrregiões que detém relevante dina-
mismo para o estado. A nova delimitação do Semiárido Brasileiro (2017) 
sob jurisdição da Sudene é composta por 1.262 municípios e o Ceará 
detém 13% deles, presente em quase todas as 33 microrregiões. Dada a 
proposta e o percurso metodológico deste estudo, o critério utilizado para 
selecionar as microrregiões foi o quantitativo de estabelecimentos: sele-
cionou-se aquelas que apresentaram no período estudado, no mínimo, 
500 estabelecimentos de acordo com a Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). Isso se deu por uma motivação orgânica a esta elaboração: 
ao longo da formação do território, esses espaços foram (e são) aqueles 
que se tornaram mais dinâmicos em relação aos outros, permanecendo 
como polos de atração econômicos. Os dados sobre vendas externas, 
foram extraídos por município da base AliceWeb e agregados por micror-
região. Esta base constitui o Sistema de Análise das Informações de 
Comércio Exterior, da Secretaria de Comércio Exterior, pertencente ao 
extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e 
hoje abrigado no Ministério da Economia. As análises estatísticas acerca 
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dos estabelecimentos e do emprego tiveram como fonte de dados a RAIS 
(2018) e as informações sobre Produto Interno Bruto (PIB) são de origem 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O texto está estruturado em três partes além desta Introdução. Na 
seção seguinte, serão traçadas notas mais gerais sobre a estrutura produ-
tiva do território do Semiárido cearense para, na seção seguinte, serem 
analisadas de forma mais detalhada as atividades produtivas por micror-
regiões, seguindo o corte metodológico acima apresentado. Seguem 
alguns Apontamentos Finais, com reflexões feitas vis a vis ao resgate de 
um breve conjunto de contribuições do pensamento furtadiano.

A Estrutura Produtiva no Semiárido Cearense 

O Ceará é um dos estados do Nordeste brasileiro que mais se destaca 
em termos de diversificação da atividade produtiva. Assim como a maio-
ria dos estados nordestinos, a formação econômica cearense é originada 
de atividades como a pecuária, o algodão, a agricultura de subsistência, 
cujos produtos eram comercializados nas típicas feiras, mas principal-
mente, a inserção desse território no contexto regional se deu pela expan-
são da atividade subsidiária da cana, a pecuária. 

A fase inicial de sua ocupação territorial é caracterizada por uma inex-
pressiva atividade canaveira, ficando restrita a pequenos subespaços na 
produção de rapadura e aguardente e, também, pela ocupação que par-
tiu, inicialmente, do interior para o litoral, graças à atividade pecuária. 
Os sentidos da ocupação do território cearense é tema de debate entre 
correntes de historiadores se alternando entre i) os que afirmam que a 
ocupação se dá do litoral para o interior, partindo especificamente da foz 
do Rio Jaguaribe alcançando os sertões e; ii) outro grupo indicando que 
esta ocupação se dá pelas correntes dos caminhos do gado advindas das 
zonas canavieiras baianas e/ou pernambucanas. O importante a se con-
siderar é que de fato a incorporação econômica com geração de algum 
excedente veio da hinterlândia interiorana, incialmente, da atividade 
pecuária e, posteriormente, do algodão. Lima Júnior (2014) descreve de 
forma mais aprofundada este debate sobre a formação da estrutura de 
ocupação territorial cearenses sob a perspectiva produtiva.

Assim, apesar de a incorporação econômica do território ter-se ini-
ciado a partir do interior, existe uma concentração significativa de capi-
tais no litoral para fins de investimento, tanto os que são oriundos da 
acumulação mercantil inicial, passando por aqueles provenientes dos 
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incentivos fiscais da Sudene, chegando aos de financiamento dos ban-
cos de desenvolvimento e políticas direcionadas a fomentar a estrutura 
produtiva do Estado. Pode-se atribuir à política estadual de estímulo à 
industrialização, através do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), 
a tentativa de interiorizar as empresas industriais com descontos tribu-
tários regressivos, maior a concessão destes descontos à medida que se 
distanciam do litoral. No entanto, poucos foram os empreendimentos 
atraídos com essa intenção. Ao compasso da instalação de investimentos 
subvencionados em áreas próximas à RMF, a melhoria de infraestrutura 
como a instalação do porto do Pecém para escoamento da produção do 
complexo industrial de São Gonçalo do Amarante e de todo o sistema 
produtivo regional, contribuiu ainda mais com essa concentração. 

Como anteriormente tratado e será visto no decorrer deste texto, os 
condicionantes da reconfiguração da estrutura produtiva do Semiárido 
foram a combinação de diversos elementos e grupos de medidas que 
integraram o rol de políticas públicas, juntamente à ação das estruturas 
de poder local que atuaram em todo o período de formação e confor-
mação das atividades econômicas no subespaço. No Semiárido cearense, 
observa-se um quantitativo maior de microrregiões que possuem mais 
de um nó (município) dinâmico e produtivo. No entanto, o estado como 
um todo ainda contempla lugares que não apenas dependem financeira-
mente de outras instâncias federativas como também fomentam grande 
parte da geração de emprego local, o que revela uma insipiente estrutura 
produtiva de bens e serviços fora da esfera pública. O setor de serviços 
é destaque em quase todo estado e alocado em um contingente expres-
sivo de empresas pequenas, com até nove funcionários. Conforme aponta 
Santos (2018), naqueles territórios em que predomina a indústria, o setor 
de serviços está adjacente e complementar na promoção do desenvolvi-
mento regional.

Ainda assim, os pequenos núcleos produtivos no interior do estado, 
consolidados desde a ocupação do território apresentam uma dinâmica 
diferenciada. Percebe-se a manutenção desses espaços como centros de 
atração de estabelecimentos, mão de obra, investimentos e instalações 
públicas. Na Figura 1, é possível observar como está distribuído o quan-
titativo dos estabelecimentos nas microrregiões do estado. Apesar de 
assumir somente em meados da primeira metade do século XIX o seu pro-
tagonismo econômico na história do Ceará, a microrregião de Fortaleza 
detém o maior número de estabelecimentos e o setor que mais concen-
tra empresas é o Comércio Varejista, que gera mais de 18 mil empregos. 
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Apenas Fortaleza, a capital do Estado, registrou mais de 51 mil estabele-
cimentos em 2016, 83% do total da microrregião segundo a RAIS. Caucaia 
e Maracanaú são respectivamente o 2o e 3o lugar na microrregião com 
3.090 e 2.998 empresas (5% e 4,8% das empresas nessa ordem). O setor 
de Construção Civil é um dos que tem maior número de empresas em 
Fortaleza: 1.876 estabelecimentos.

Figura 1 - Mapa de localização espacial dos  
estabelecimentos do Semiárido cearense

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos da RAIS/MTE.  
Mapa construído com malhas disponibilizadas pelo IBGE  
e com a utilização do software livre QGIS versão 2.18.15.
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No estado, observando-se o tamanho do estabelecimento em número 
de empregados, predominam as empresas de pequeno e médio porte 
em todos os setores da economia (de 0 até 9 funcionários), totalizando 
82,65% de todas as empresas, e 54,01% estão na categoria de 1 a 4 fun-
cionários. Apenas 1,19% das empresas são de grande porte e empregam 
a partir de 100 empregados. Nos centros considerados polos regionais 
médios esta realidade se reforça. Entretanto, cidades pequenas e médias, 
a exemplo de Acopiara, Icó e Iguatu, no Centro Sul do estado, Milagres e 
Missão Velha na Mesorregião Sul Cearense, o predomínio de empregado-
res desse porte (com mais de mil empregados) é o setor de Administração 
Pública.

Tabela 1 - Quantitativo de empresas cearenses  
por número de empregados – 2016

Tamanho do  
estabelecimento

Quantidade de 
empresas

Participação no 
total %

0 empregados 529 11,44%

De 1 a 4 2497 54,01%

De 5 a 9 795 17,20%

De 10 a 19 435 9,41%

De 20 a 49 240 5,19%

De 50 a 99 72 1,56%

De 100 a 249 39 0,84%

De 250 a 499 11 0,24%

De 500 a 999 2 0,04%

A partir de 1000 3 0,06%

Total 4623 100%

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos da RAIS/MTE

Apesar de toda uma estrutura preestabelecida para o recebimento de 
novas atividades produtivas, com o aumento da capacidade de geração de 
energia elétrica através de termoelétricas, com a ampliação de rodovias 
estaduais para facilitação do escoamento da produção, como exemplo a 
Rodovia Padre Cicero, os investimentos, conforme concebia a Sudene em 
sua concepção original, foram pouco direcionados ao Estado.
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Acompanhando os indicadores de projetos da Sudene de 2014 e 2015, 
percebe-se que não houve uma diferença significativa que direcionasse 
os esforços das políticas de incentivos fiscais para interiorizar empresas 
ao Semiárido do estado (ou não foram suficientes para alterar significa-
tivamente a estrutura produtiva). Nesse sentido, para além da atuação 
estatal com a Superintendência, ocorreram iniciativas através das linhas 
de financiamento geridas por bancos de desenvolvimento nacionais e 
regionais (BNDES e BNB, respectivamente).

Atividades produtivas no semiárido  
cearense – por microrregiões

Microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú

Esta é umas das regiões mais turísticas do Estado, onde os serviços 
de alojamento e alimentação tem forte participação na economia local, 
mas em baixo valor adicionado. É composta por 12 municípios (todos 
no semiárido) com uma população em 2010 de 360 mil. Apresentando 
28.302 vínculos ativos (em 31 de dezembro de 2016), a maioria (30,4%) 
em regime estatutário (8.599 empregados), essa microrregião ocupa a 5ª. 
colocação no ranking do PIB, a preços correntes do estado em 2015, com 
três bilhões de reais. A exportação não é o foco econômico da microrre-
gião. No entanto, a evolução do valor exportando segue a tendência de 
crescimento do estado na primeira década e declínio nos cinco últimos 
anos de análise. Seu crescimento médio anual foi de 18,83% no período 
de 2000-2015, como pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2 - Exportações da microrregião de Litoral de Camocim  
e Acaraú no período de 2000-2015

Período US$ FOB Peso Líquido (kg) Quantidade

01/2000 até 12/2000 8.447.666 938.273 9.581

01/2010 até 12/2010 39.530.401 3.816.126 2.403

01/2015 até 12/2015 32.312.673 3.628.866 209.346

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de AliceWeb (2018)

Nessa microrregião, o município em destaque é o de Camocim. Com 
557 estabelecimentos, e acompanhando a tendência do estado em ter a 
maioria das empresas no setor de Comércio Varejista. Destaca-se que em 
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todos os setores, por tamanho de estabelecimento, quase 60% deles tem 
de 1 a 4 empregados e 13% não possuem nenhum. Os setores de Comércio 
e Serviços, juntos, representam 85% dos estabelecimentos locais. Neste 
contexto, 10,4% da população estava ocupada em 2015, segundo o IBGE 
(2018), e os maiores PIBs per capita da microrregião foram os de Jijoca 
de Jericoacoara (mais de R$ 11 mil), Acaraú (R$9mil), Itarema (R$9,7mil) 
e Marco (R$9,8mil). Esta é uma região conhecida pela sua extensa faixa 
praiana, de atrativos turísticos de destaque, cujo último investimento 
estadual recente em infraestrutura se deu na construção do Aeroporto 
de Jericoacoara, localizado na cidade de Cruz, com vista a atendimento 
a voos chat, outros de pequeno porte, e pouso de jatos particulares, 
helicópteros. 

O setor turístico pode ter crescido nessa região em consequência da 
forte política de valorização do sol e mar impetrados pelos governos do 
Ceará, aprofundando as ações de promoção do já mencionado tripé do 
desenvolvimento. Essa opção definiu o ordenamento do território desde 
o princípio e explica esforços mais concentrados em suas zonas costei-
ras. Em termos de fundos de financiamento governamental, os recur-
sos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), em 2016, somavam R$ 
3,4 milhões no município de Camocim, onde deliberou R$ 1,7 milhão 
somente para a agropecuária ou agroindústria local. O direcionamento 
específico para o setor de turismo foi na monta de 312 mil reais.

Microrregião de Itapipoca

A microrregião de Itapipoca fica localizada na região Norte do estado, 
compreendida pelos municípios de Amontada, Itapipoca e Trairí, que são 
banhados pelo litoral com população de 206 mil habitantes. Esses muni-
cípios têm uma população reduzia se comparada ao restante do estado, 
mas é concentradora de altos valores de renda e PIB per capita. A maior 
parte das empresas é de Comércio Varejista, com predominância de mini-
mercados, mercearias e armazéns, com 4,79% das empresas nesse sub-
setor, Construção de edifícios com 4,5%, artigos de vestuário com 4,1%.

Pode-se verificar o aumento da quantidade de estabelecimentos 
na microrregião em apenas cinco anos (2010-2015) em relação aos oito 
anos anteriores (2002-2010), alavancada principalmente pelo setor de 
Comércio e Serviços. Há uma reconfiguração dos setores, aumentando a 
participação do setor de Construção Civil nos anos analisados, mas ainda 
o deixa na penúltima posição em número de estabelecimentos.
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Tabela 3 - Crescimento do número de estabelecimentos  
na microrregião de Itapipoca 2002-2015

IBGE Grande 
Setor

2002 2010 Δ 2002-2010 
%

2015 Δ 2010-2015 
%

Δ 2002-2015 
%

1 – Indústria 27 37 37% 78 111% 189%

2 - Construção 
Civil

5 20 300% 36 80% 620%

3 – Comércio 172 356 107% 542 52% 215%

4 – Serviços 92 170 85% 294 73% 220%

5 – Agropecuária 12 21 75% 28 33% 133%

Total 308 604 96% 978 62% 218%

Fonte: elaboração própria com dados extraídos da RAIS/TEM

O município de Itapipoca, em sua microrregião de mesmo nome, é 
destaque entre os municípios do sistema urbano cearense. Com base no 
censo de 2010, sua população era de 116 mil habitantes, seu PIB per capita 
era algo em torno de 9,5 mil reais, sendo o 2° na microrregião, atrás de 
Trairi (R$10,6mil). A economia local é basicamente do setor de serviços 
e abriga duas grandes empresas instaladas a partir da política de atra-
ção de investimentos: a DASS, fabricante dos produtos de calçados Fila, 
e a Ducoco, fabricante de gêneros alimentícios, além de um turismo que 
explora atrações naturais da região, da arqueologia e da arquitetura. O 
FNE destinou ao município cerca de 9,2 milhões de reais em 2016, com 
maior destaque para agricultura, pecuária e agroindústria (4 milhões de 
reais). O setor de comércio e serviços (90%) e o de turismo (10%) recebe-
ram aporte de 4,9 milhões do Fundo.

Em se tratando de exportações, o município tem a 8ª. posição no 
ranking estadual com 51,2 milhões de dólares em 2017, 14,93% a mais que 
em 2016, e uma balança superavitária de US$ 40,66 milhões. Houve uma 
efetiva evolução na sua participação nas exportações do estado desde 
2007, quando tinha apenas US$ 3,67 milhões. Esse bom resultado do ano 
foi garantido em boa parte pelo setor de produtos alimentares e bebidas, 
que representam 70% da pauta exportadora municipal e de partes de cal-
çados, que representa os outros 30%. Em 2016, os EUA foi o maior com-
prador desse município (55%). Tal estratégia faz parte do amplo conjunto 
de reestruturação da economia cearense, seguindo o bojo da inserção 
competitiva internacional, padrão adotado na atual rodada da acumu-
lação capitalista, que dispõe à lógica internacional seu portfólio propício 
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à atração super lucrativa de investimentos forasteiros, conforme aponta 
Macedo (2010).

Tabela 4 - Exportações da microrregião  
de Itapipoca no período 2000-2015

Período US$ FOB Peso Líquido (kg) Quantidade

01/2000 até 12/2000 132.889 12.570 12.795

01/2010 até 12/2010 9.180.572 3.844.424 228.458

01/2015 até 12/2015 24.921.037 16.704.210 448.717

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de AliceWeb (2018)

Para o período analisado, percebe-se um vultoso crescimento das 
exportações da microrregião: a cada um dólar exportado em 2000, houve 
um aumento de US$ 186 dólares no período até 2015, o que significa um 
crescimento médio de 1.243% ao ano. Nota-se que a inversão dos inves-
timentos regionais, tanto de capitais públicos como por via de financia-
mento, são uma expressão literal de que as políticas desenvolvimentistas, 
quando não bem pensadas para um todo, acabam se concentrando em 
pequeno número de núcleos, favorecendo-os, mas esquecendo as demais 
regiões, provocando e permitindo o aumento das disparidades regionais. 

A economia regional está polarizada em duas frentes: uma que 
abrange um grande número de estabelecimentos menores mantenedo-
res da região com o suprimento de bens básicos, enquanto que, na outra 
extremidade, poucas empresas são as alavancas regionais de crescimento 
econômico, dinamizadoras de grande fluxo produtivo e econômico, que 
geram impactos significativos no desenvolvimento local. Nesta nova 
acepção de ações consideradas desenvolvimentistas, a expressa concen-
tração setorial e espacial vão na contramão da transformação econômica 
mais equilibrada e diversificada do ponto de vista da estrutura produtiva, 
defendida desde os diagnósticos originais de uma política para desenvol-
vimento da região, já expressa no GTDN (FURTADO, 2005).

Microrregião do Baixo Curu

Composta pelos municípios de Paracuru, Paraipaba e São Gonçalo do 
Amarante com 106 mil habitantes e apenas São Gonçalo do Amarante 
pertencendo à região semiárida, a microrregião do Baixo Curu vem 
desenvolvendo um papel importante no reordenamento da produção 
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industrial e de gerenciamento de portos para escoamento da produção 
se constituindo no caso mais destacado de políticas sistematizadas no 
território do Ceará dotando-o de equipamentos e infraestruturas moder-
nas e competitivas, sendo um caso clássico de planejamento e atuação 
do Estado furtadiano em prol do desenvolvimento regional. No período 
de 2010 a 2016 houve um aumento expressivo no número de estabeleci-
mentos dessa microrregião, considerando o aporte na implementação de 
um parque industrial produtivo na cidade de São Gonçalo do Amarante, 
tendo em vista a zona portuária do Pecém.

Ali se destaca o polo industrial do Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (CIPP), na cidade de São Gonçalo do Amarante. Esse com-
plexo, idealizado pelo Programa Nacional de Desenvolvimento de Zonas 
Portuárias no Brasil, que criou 31 deles, veio como alternativa local de 
escoamento da produção industrial para outras regiões, do país e do 
mundo, bem como fortalecer a atratividade de indústrias para o estado 
do Ceará (ADECE, 2015).

O CIPP tem como objetivo viabilizar a operação de atividades portuá-
rias e industriais integradas, imprescindíveis ao desenvolvimento de um 
complexo com características de Porto Industrial. Constituído de dois 
píeres marítimos (um para insumos e produtos siderúrgicos e carga geral 
e outro para granéis líquidos, em especial óleo cru e derivados de petró-
leo), iniciou as operações comerciais em novembro de 2001 e foi inaugu-
rado em março de 2002.

O foco em desenvolvimento de um parque industrial tem aumentado 
significativamente o PIB per capita desta microrregião, atraindo investi-
mentos para todos os seus municípios a partir das externalidades geradas 
pelo Pecém: em São Gonçalo do Amarante, esse valor chega a ser R$ 39 
mil reais, Paracuru R$ 12 mil e Paraipaba R$ 11 mil. Aqui, a dinamização 
produtiva advinda com o CIPP sinaliza para uma transformação estrutu-
ral já que “a implantação da indústria de base representada pelo CIPP e 
por sua ZPE, ainda que predominantemente nas fases de processamento, 
inaugura outro momento da industrialização do Ceará. Até então, a ati-
vidade industrial do estado volta-se quase que exclusivamente para a 
indústria de bens de consumo não duráveis.” (LIMA JÚNIOR; MACEDO; 
ALVES, 2019, p. 8).

São Gonçalo do Amarante apresenta indicadores de destaque: o pri-
meiro no ranking estadual e microrregional de maior PIB per capita em 
2015, melhor salário médio nacional, com 3,6 salários-mínimos por pes-
soa, 31,58% da população ocupada, seu IDHM de 2010 fora de 0,664. Tal 
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realidade decorre da concretização de projetos e programas de investi-
mentos que vieram com o CIPP, dentre eles a Zona de Processamento 
de Exportações (ZPE) conforme já apontado. Entretanto, quase 50% da 
população em 2010 detinha rendimento nominal mensal de até 1/2 salá-
rio-mínimo, o que implica dizer que existe uma altíssima concentração 
de renda e geração do PIB que não atende a toda a população de pouco 
mais de 40 mil pessoas. Ademais, grande parte da população empregada 
no CIPP é oriunda de outros municípios da RMF.

Ocupando a 7ª. posição nos maiores PIBs do estado, o valor adicionado 
industrial deixa o município sede do CIPP na 6a posição, com uma pro-
dução a preços correntes de 772 milhões de reais em 2015. Essa região fora 
recentemente adicionada ao Semiárido o que, de certa forma e devido 
seus bons indicadores econômicos, contribuíram na melhoria dos indi-
cadores médios do Semiárido cearense.

Apenas em 2016, o FNE destinou R$ 5 bilhões em financiamentos para 
empresas em São Gonçalo do Amarante, R$2 milhões somente para uma 
empresa de comércio e serviços. A agricultura e pecuária receberam R$1,1 
milhão, todos para pessoas físicas do programa PRONAF “B”.

Tabela 5 - Exportações da microrregião  
do Baixo Curu no período 2000-2015

Período US$ FOB Peso Líquido (kg) Quantidade

01/2000 até 12/2000 283.707 101.151 167.620

01/2010 até 12/2010 16.517.454 10.554.533 5.041.533

01/2015 até 12/2015 19.745.223 21.729.464 5.288.878

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de AliceWeb (2018)

Já as exportações do período 2000-2015 tiveram influência de dois 
movimentos: o primeiro, ascendente que vai do primeiro ano da década 
de 2000 até 2010 em um ritmo crescente, acompanhando as tendências 
de crescimento nacional e o cenário externo demandante dos países lati-
no-americanos e da intensificação com o mercado chinês. O segundo, é 
a criação da ZPE, em 2002, que aumentou significativamente o número 
de estabelecimentos locais e de empresas com a finalidade exclusiva de 
exportar. Esses dois momentos alavancaram os indicadores econômicos 
regionais de modo que não se pode entendê-los separadamente. Um salto 
sem precedentes de 5.722% em 10 anos mostra o quanto políticas focadas 
em desenvolvimento regional são capazes de transformar, pelo menos 
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economicamente, uma região com tão pouco desempenho antes dessas 
medidas. Nos cinco anos seguintes, a expansão da exportação da região 
continuou, mas desta feita com 19,54%, ou seja, taxas bem inferiores que 
acompanham a tendência nacional. O efeito estatístico também se apre-
senta considerando que, anteriormente, o município de São Gonçalo do 
Amarante não possuía participação na atividade industrial.

Microrregião de Fortaleza

Composta por nove municípios, mas somente três no semiárido 
(Caucaia, Maranguape e Guaiúba), devido ao recorte espacial proposto 
neste estudo, o município com maior representatividade regional é 
Caucaia, que tem limites com a capital Fortaleza e possui população cen-
sitária de aproximadamente 325 mil pessoas (IBGE, 2010). O rendimento 
médio dos trabalhadores formais é em torno de 2,2 salários-mínimos e 
13,2% da população tinha ocupação em 2015, além de 43% dos habitan-
tes terem rendimento nominal per capita de ½ salário-mínimo em 2010. 
Esse município tem o 9° PIB per capita do estado (R$16mil) e um IDHM 
de 0,682. Ocupava, em 2015, a 3ª. posição no ranking do valor adicionado 
industrial do estado, com 1,4 bilhão de reais, e o 4º. no setor de serviços, 
com 2,2 bilhões no mesmo ano. 

O município de Caucaia recebeu do FNE aportes no valor total de 
R$92,7 milhões só em 2016, R$4,8 milhões destinados para o setor agrope-
cuário e agroindustrial, R$69,3 milhões para a indústria, R$16,7 milhões 
para o comércio e R$1,8 milhão para o turismo. Em 2016, dos 2.998 esta-
belecimentos no município, o maior número de empresas estava con-
centrado nas firmas individuais (47%) e nas sociedades limitadas (39%). 
As empresas com maior número de empregados (acima de 1.000) são 
de natureza Sociedade Anônima Fechada (1), Sociedade Limitada (1) e 
do poder executivo Municipal (1). A Seção CNAE com maior concentra-
ção de empresas fica o Comércio e Reparação de Veículos Automotores 
e Motocicletas (42,5%), seguida da Indústria de Transformação (15,3%).

Essa microrregião, apesar da crise vivenciada em 2008 em todo o cená-
rio internacional e os anos seguintes a ela, foi afetada de maneira distinta 
e a trajetória do valor das exportações é ascendente, apesar de ser a taxas 
decrescentes. A variação entre 2000-2010 é de 216%, como se pode verifi-
car na Tabela 6, e no período 2010-2015 foi de 34%.
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Tabela 6 - Exportações totais no período 2000-2010-2015  
na microrregião de Fortaleza

Período US$ FOB Peso Líquido (kg) Quantidade

01/2000 até 12/2000 12.662.941 4.494.498 202.747

01/2010 até 12/2010 40.067.192 9.468.419 357.077

01/2015 até 12/2015 53.992.355 17.212.132 376.127

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de AliceWeb (2018)

Caucaia, assim como os municípios da Microrregião de Itapipoca e do 
Vale do Curu que se beneficiaram das externalidades positivas pela proxi-
midade territorial do CIPP, foi favorecida pela facilidade de escoamento 
dos produtos destinados ao mercado externo. O município se destacou 
também nas exportações com a produção e comercialização de Máquinas 
e Aparelhos, Material Elétrico e suas partes (55% das exportações em 2017 
e 76% das de 2016) e Obras de Pedra, Gesso e cimento (31% das exporta-
ções em 2017 e 13% em 2016) com valor total de US$ 46 milhões. A Tabela 
7 a seguir apresenta os exportadores em 2016 com a devida faixa de valor 
exportado:

Tabela 7 - Quantidade de empresas exportadoras da microrregião  
semiárida de Fortaleza por faixa de valor exportado - 2016

Faixa de valor exportado Quantidade de empresas

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 1

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 1

Entre US$ 1 e US$ 5 milhões 3

Até US$ 1 milhão 8

Total 13

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do MDIC (2018)

Conforme vem sendo observado, é notório que os municípios e regi-
ões mais próximos ao litoral metropolitano são concentradores de renda 
e riqueza e, apesar das tentativas de desconcentração a partir de pro-
gramas e políticas, este ainda é um longo processo em curso, que sofre 
suas restrições setoriais e também locacionais, conforme observa Pereira 
Júnior (2012). 
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Microrregião de Sobral

Essa microrregião pertence totalmente ao semiárido cearense e os 
municípios, além de Sobral que dá nome e polariza esta microrregião, são 
Senador Sá, Massapê, Santana do Acaraú, Miraíma, Irauçuba, Forquilha, 
Mucambo, Graça, Pacujá, Cariré e Groaíras e concentra uma população 
no censo de 2010 de 381 mil. Essa microrregião está circunscrita na mesor-
região Noroeste Cearense e possui 3.322 estabelecimentos no total dos 
municípios. A maior concentração das empresas são firmas individuais 
(53%). O registro CNAE mais concentrador de empresas é a de Comércio 
e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (48% da microrre-
gião). Os grandes empregadores (com mais de 1.000 funcionários) são do 
setor de Serviços (3 companhias), da Administração Pública (2 empresas) 
e da Indústria de Transformação (1 empresa). Na categoria de pequenos 
empreendimentos (de 0 até 9 funcionários) são 83% dos estabelecimen-
tos. O município mais evidente em termos econômicos é Sobral, respon-
sável por 81% dos estabelecimentos da microrregião.

Os indicadores de Sobral são bastante peculiares: dentro da sua 
microrregião, o município é o único com mais de 1.000 estabelecimen-
tos registrados, sendo que os outros municípios têm até 499; 81% dos 
estabelecimentos da microrregião estão nessa cidade e o Comércio 
Varejista é o mais representado em termos de empresas registradas no 
setor. Apesar dos maiores volumes de PIB serem destacados no setor de 
calçados, a maior concentração de empresas no município está nos seto-
res de Alimentação (205), Atividades de Atenção à Saúde Humana (172), 
Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (148) e 
Construção Civil que, juntos, respondem por 63% das empresas locais. A 
maioria é de pequeno porte, como boa parte das empresas do Semiárido, 
que tem até 4 funcionários. Somente as Indústrias de Calçados registram 
um número significante de empregados por estabelecimento.

As exportações sobralenses estão mais fortemente concentradas no 
setor calçadista, com 95% das exportações do município, e é o 2º. municí-
pio de maior exportação no estado em 2017. A unidade da Grendene S.A., 
em 2017, foi a empresa que mais exportou, classificada na faixa de valor 
exportado acima de US$ 100 milhões.

No total, a microrregião teve um bom desempenho nas exportações 
estaduais, mas é totalmente dependente dos números da indústria de 
calçados. Houve um crescimento expressivo na década 2000-2010, de um 
total de 465%, uma média de crescimento anual de 46,58%. No período 
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2010-2015, ocorreu baixo o crescimento: cerca de 2,52% no quinquênio 
com média de meio por cento ao ano. Essa foi uma das microrregiões 
que mais sofreu com a crise internacional, por se tratar de um setor que 
depende de cenários favoráveis externos para se expandir. No total, a 
média de crescimento anual fica em torno de 32%, mostrando um cres-
cimento a taxas decrescentes muito mais intenso nos últimos cinco anos 
do período analisado.

Tabela 8 - Exportações da microrregião de Sobral no período 2000-2015

Período US$ FOB Peso Líquido (kg) Quantidade

01/2000 até 12/2000 31.795.414 6.743.525 12.113.337

01/2010 até 12/2010 179.929.163 93.058.255 53.772.527

01/2015 até 12/2015 184.470.942 19.030.742 46.268.318

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de AliceWeb (2018)

Esse declínio nas exportações de bens de consumo não duráveis, como 
é o caso dos calçados, é o comportamento natural de produtos expor-
tados com essas características. Quando há um clima favorável externo, 
há sempre um expressivo crescimento, como ocorreu na década 2000-
2010, ao passo que no primeiro sinal de crise e retração do consumo, sua 
demanda internacional decresce e ele sofre as consequências.

Microrregião de Iguatu

Esta microrregião é parte da Mesorregião Centro-sul Cearense e abriga 
em seu território 2.175 empreendimentos, dos quais estão no município 
de Iguatu, na maioria, firmas individuais (63%) e sociedades limitadas 
(26%) com até 9 funcionários. Está totalmente na região semiárida do 
estado e é composta pelos municípios de Cedro, Iguatu, Icó, Quixelô e 
Orós, com aproximadamente 222 mil habitantes em 2010.

Na microrregião, Iguatu é o município polo que registra mais de 
1.000 estabelecimentos. O setor que tem mais empresas é o de Comércio 
Varejista (711), Comércio e Reparação de Veículos (93), Atividades de 
Atenção à Saúde Humana (75), Alimentação (63), Construção Civil (39), 
Educação (38) responsáveis por 69% dos estabelecimentos do município. 
O poder público municipal é um dos dois empregadores com mais de 1000 
funcionários registrados e 85% das firmas tem entre 0 e 9 funcionários.
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Iguatu, que polariza não só essa microrregião mas toda a parte Centro-
Sul cearense, não é um município de perfil exportador: em 2017, exportou 
pouco mais de US$ 0,3 milhões e teve um déficit na Balança Comercial de 
US$ 0,1 milhões. Todas as exportações, em 2016 e 2017, foram de móveis. 
Dos anos analisados (2000, 2010 e 2015), apenas em 2000 teve exportação 
(US$ 34.775).

Em termos de financiamento, o FNE destinou para o município, em 
2016, R$ 27 milhões de reais, 66% para o setor de comércio e serviços, R$ 
6,7 milhões para agropecuária e agroindústria, R$ 2 milhões para a indús-
tria e R$ 0,3 milhões para o turismo.

O que sustenta a economia da microrregião são os empregos públicos 
gerados pelos entes federativos e as políticas de transferência de renda. 
São ao todo 8.935 empregados só em 2016, com a prefeitura dos municí-
pios contando na folha de pagamentos do poder executivo, 8.662 funcio-
nários. Os demais eram do legislativo e de esfera estadual. Só de primeiro 
emprego nessa microrregião foram contratados 1.071 funcionários. A 
maioria dos funcionários (73,52%) recebem renda salarial de 0,5 até 3 
salários-mínimos.

Embora o perfil produtivo seja pouco diversificado, conforme apon-
tado, a dinâmica microrregional é dada pelo forte papel polarizador exer-
cido pelo município de Iguatu, que é 5º. maior núcleo urbano do Ceará, 
excluindo os municípios da RMF. Seu tamanho e o fornecimento da rede 
de Comercio Varejista para toda a Mesorregião Centro-Sul Cearense, bem 
como o atendimento de instituições de serviços educacionais e de saúde, 
dão notabilidade a este centro regional.

Microrregião do Cariri

A Microrregião do Cariri assumiu historicamente importante papel 
nas conexões do território cearense às demais regiões do Nordeste pela 
sua localização mais interiorizada e, principalmente, pelas suas con-
dições físicas e naturais particulares. A dotação de recursos hídricos e 
naturais de um bioma misto, permitiu que a ocupação neste espaço fosse 
mais adensada desde a etapa da incorporação econômica. A presença da 
Chapada do Araripe e sua geomorfologia possibilitou uma agricultura 
mais diversificada que deu ao Cariri a alcunha de seleiro. A comercializa-
ção dos produtos agrícolas deu origem a feiras e permitiram diferencia-
ções econômicas decorrentes da acumulação mercantil inicial, trazendo 
mais dinamismo.
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Atualmente, o aglomerado da conurbação formada pelas cidades de 
Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha é o núcleo de maior população no 
Ceará depois da RMF (SILVA E QUEIROZ, 2017). Possui uma população 
de aproximadamente 534 mil habitantes e está totalmente no semiá-
rido. A microrregião do Cariri se destaca com maior número de estabe-
lecimentos pelos municípios de Juazeiro do Norte (1.694), Crato (572) 
e Barbalha (122), os quais formam o núcleo duro do desenvolvimento 
regional. Ali estão situados ícones do turismo religioso, como a Estátua 
do Padre Cícero, grande patriarca da cidade e dos nordestinos, esculpida 
no topo da Colina do Horto. Há, também, a localização de balneários de 
fonte de água natural, que jorram intermitentemente nos municípios de 
Crato e Barbalha.

Juazeiro do Norte tem o maior número de empregos absolutos e rela-
tivos na microrregião do Cariri, com 4.623 estabelecimentos, dos quais 
1.874 estão registrados no setor de Comércio Varejista, mais de 40%. Crato 
se destaca com o Comércio Varejista (741), Alimentação (114), Atenção 
à Saúde Humana (111), Comércio e Varejo de Veículos Automotores e 
Motocicletas (75), Educação (69) e Construção Civil (65), compondo, 
juntos, 69% dos empreendimentos do município. Barbalha possui no 
total pouco mais de 1/8 de todos os empregos de Juazeiro do Norte e 2/3 
do emprego total do Crato. No município também é destaque o Comércio 
Varejista como setor que concentra o maior número de empresas.

As exportações são modestas em relação às outras regiões do estado, 
como apresentado anteriormente. No entanto, o Cariri tem um dina-
mismo que se conecta com outras regiões e é bastante pertinente: as 
interconexões estaduais facilitam o tráfego de mercadorias adquiridas 
nesse corredor, principalmente de gênero alimentícios.

Tabela 9 - Exportações da microrregião do Cariri no período 2000-2015

Período US$ FOB Peso Líquido (kg) Quantidade

01/2000 até 12/2000 5.823.520 1.266.839 1.102.037

01/2010 até 12/2010 16.918.734 2.163.691 1.584.802

01/2015 até 12/2015 2.487.656 490.963 534.236

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de AliceWeb (2018

As exportações nessa microrregião vêm declinando: em 2015, teve-se 
uma perda relativa ao ano de 2000 de 57% do volume daquele ano. Assim 
como Sobral, boa parte das exportações são do setor calçadista, já que 
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a economia cratense possui outra unidade da empresa Grendene S.A., 
instalada em território cearense. Até 2019 operou em Juazeiro do Norte 
uma unidade da Indústria de Máquinas de Costura, a Singer Brasil, que 
reduziu seu dinamismo durante o período analisado bem como sua par-
ticipação caindo de forma significativa nos totais regionais. Esta empresa 
era uma das grandes beneficiárias de diversos programas de incentivos e 
operava na cidade há 22 anos (O POVO, 2019). Apesar disso, essa micror-
região segue crescendo, a taxas decrescentes, mas é uma das atuantes na 
participação e formação do PIB estadual, bem como foi a que obteve a 
maior abertura de empresas no período 2010-2016.

Microrregião do Baixo Jaguaribe

A microrregião do Baixo Jaguaribe possuía aproximadamente 313 mil 
habitantes em 2010 e segue um ciclo de programas e políticas ativas de 
desenvolvimento de um polo produtivo agroindustrial, com foco na fru-
ticultura irrigada, um dos tripés de promoção do dinamismo econômico 
estadual e intensificado ao logo dos anos, sendo seu foco principal a pro-
dução direcionada ao mercado externo. Composta pelos municípios de 
Alto Santo, Ibicuitinga, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, 
Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte, a 
microrregião do Jaguaribe foi responsável, em 2015, por R$3,8 bilhões de 
reais a preços correntes. Acompanhando a tendência regional, apresenta 
concentração de empresas no setor de comércio com 1.517 estabelecimen-
tos. Havia, nesse ano, 2.995 estabelecimentos.

O município de Russas é um importante polo do Vale do Jaguaribe e 
está a aproximadamente 165 km da capital Fortaleza, conhecida como 
a capital do vale do Jaguaribe ou terra da laranja doce. Com um PIB per 
capita de R$12.043,00, Russas também possui o maior número populacio-
nal da microrregião.

Tabela 10 - Exportações da microrregião do Cariri no período 2000-2015

Período US$ FOB Peso Líquido (kg)

01/2000 até 12/2000 9.204.630 6.360.039

01/2010 até 12/2010 16.746.485 3.379.063

01/2015 até 12/2015 19.881.806 14.538.245

Fonte: Aliceweb (2018)
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Percebe-se o crescimento das exportações na microrregião no período, 
com a duplicação do seu valor. As exportações de Russas são de produtos 
do agronegócio, tais como Cera Vegetal, Melão e Banana e representam 
aproximadamente 70% do valor total exportado da região em 2015. O cará-
ter heterogêneo das microrregiões do Estado do Ceará revela que os cen-
tros dinâmicos tendem a concentrar atividades produtivas e ampliar sua 
capacidade ao longo do tempo ao se observar que nestas territorialidades 
econômicas, principalmente com a análise da microrregião Jaguaribe, o 
tripé norteador das políticas de desenvolvimento das últimas três déca-
das se complementa. O agronegócio que define o dinamismo jaguari-
bano, definiu um dos suportes de inserção competitiva desta parte do 
Ceará sem que estrangulamentos como as questões estruturais de porte 
fundiário fossem atenuadas, conforme propunha as recomendações de 
Furtado desde o clássico estudo do GTDN.

Apontamentos finais

Os condicionantes da reconfiguração da estrutura produtiva do 
Semiárido cearense se deram a partir da combinação de diversos elemen-
tos e de medidas que integraram o rol de políticas públicas, juntamente à 
atuação das estruturas de poder local que se fizeram presentes em todo o 
período de formação e conformação das atividades econômicas no subes-
paço. A expressão do planejamento ainda se faz necessária. Percebe-se 
que no Ceará, existe um número maior de microrregiões com mais de 
uma cidade que se destaca e que aponta a germinação de polos produti-
vos, mas a sua maior parte ainda contempla lugares que não só são depen-
dentes de instituições públicas como agentes de geração de emprego 
com uma fraca participação na geração de valor adicionado produtivo. 
O setor de Serviços predomina em diversos espaços, mas nos locais em 
que a indústria assume o papel principal, esses dois setores estão bem 
mais correlacionados, mantendo assim uma cadeia de relacionamentos 
produtivos. 

No período de 2000 a 2015, grande parte das empresas com mais de 
1.000 funcionários são de natureza jurídica vinculada ao poder público, 
federal, municipal ou estadual, onde há uma maior concentração desse 
tipo em municípios com menor grau de dinamismo sendo, muitas vezes, 
a fonte principal de renda da população. Naqueles polos urbanos que se 
destacam como centros regionais de médio porte, percebe-se que, além 
desse quadro, há também empresas da iniciativa privada, mas a maioria 
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delas não são originalmente brasileiras ou nordestinas, tampouco regio-
nais. Esse modelo resultou da nova política de atração industrial já que, 
dentre as intenções originais das proposições da Sudene, o de criar uma 
classe empresarial burguesa local, alcançou na economia cearense forte 
ancoragem expressa nos seus grupos econômicos até os anos 1990 (LIMA 
JÚNIOR, 2014; ARAÚJO, 2001).

O que prevalece em termos de estrutura empresarial é o pequeno 
negócio, que tem de 0 até 9 funcionários. Esse tipo de empreendimento 
chega a ocupar 90% de todos os estabelecimentos, mostrando que a base 
de sustentação econômica está naqueles de pequeno porte. Uma das 
razões para esse quadro seria não só a falta de oportunidade de empregos, 
que forçosamente obriga as pessoas se tornarem autônomas, ou ainda, a 
insatisfação dessas pessoas com o mercado de trabalho, que faz com que 
procurem o ramo do microempreendedoríssimo para se esquivarem de 
remunerações salariais tão baixas. Para captar melhor esta dinâmica, faz-
se necessário novo estudo para verificação da conexão existente entre esse 
fato e a mortalidade de pequenos empreendimentos, tanto no Semiárido 
quando no Brasil.

Os polos já consolidados como as capitais regionais, cada vez mais vem 
aumentando sua participação no cenário econômico regional, tornando-
se mais atrativos para empresas de um porte mais elevado. É possível 
admitir que a história econômica vivenciada no período da intervenção 
planejada através da Sudene, ou mesmo da recente reestruturação da 
política de atração de investimentos subvencionados nesse território, foi 
mais aflorada gerando as ilhas de dinamismo (ARAÚJO, 1999) e validando 
em alguns signos o papel do planejamento pública e da ação desenvolvi-
mentista furtadiana expressa na Sudene.

Mesmo saindo de uma estrutura eminentemente agrícola e pecuária no 
início de sua ocupação e, atualmente, quase que totalmente dependente 
da estrutura do setor de serviços, é fácil de observar como os vultosos 
investimentos dos Fundos Constitucionais e das políticas de incentivos 
fiscais ainda são direcionados a agropecuária, principalmente aos gran-
des produtores agroindustriais. No caso particular da economia cearense, 
isso se observa no estímulo à fruticultura irrigada, que reproduz padrões 
já implantados em outras partes do Brasil, no próprio Nordeste. 

O Ceará desponta como um dos estados que mais investe em turismo 
e dá suporte aos empreendedores desse lado da oferta de serviços, garan-
tindo a reprodução em longo prazo dessas práticas, pois embora neste 
setor estejam grandes investimentos como os modernos luxuosos resorts 
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litorâneos, observam-se inúmeros pequenos produtores que conseguem 
gerar maior quantidade de empregos. É um modo de aproveitar positiva-
mente a alta temperatura e as escassas chuvas.

A indústria do turismo, como é denominada, aproveita os potenciais 
regionais de clima quente e menos chuvoso para se estabelecer como 
promissora e um conjunto de reflexões são importantes para o apro-
veitamento de seus desdobramentos transformadores. A necessidade 
de potencializar e desenvolver uma estrutura produtiva interconectada 
e clusterizada, com características regionais para captação e fixação de 
recursos no território capaz de contribuir efetivamente com o desenvol-
vimento da região, é um dos caminhos em pauta na atual condução das 
políticas. 

O desenvolvimento de estudos acerca da implementação de iniciati-
vas coletivas regionais se faz necessário para que no futuro se possa ter 
uma estrutura produtiva no estado distribuída mais homogeneamente 
entre as microrregiões, além de um olhar ativo para os pequenos e micro-
empreendedores. Negócios dessa natureza vêm mostrando significado 
expressivo na região, como as cooperativas de transporte alternativo no 
Ceará, que fazem contratos licitatórios do Governo do Estado para os 
trechos de viagem. No concernente aos pequenos empreendedores, são 
esses negócios que movimentam o comércio do bairro, da vizinhança e 
abriga grande parte dos desempregados e dos informais. 

Ademais, muito contribuiu o impacto da expansão dos serviços públi-
cos através da disseminação da Educação Superior e do crescimento da 
rede de atendimento básico em saúde. Tal fato estimulou a interioriza-
ção de profissionais especializados por todo o território Semiárido, não 
somente no Ceará. Neste campo, a colaboração efetiva das Instituições 
de Ensino Superior, discentes e docentes, junto à Administração Pública 
na elaboração de Políticas Regionais, também é uma alternativa viá-
vel na busca por melhoria ou criação de propostas de Programas de 
Desenvolvimento Regional.
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