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Livro II, Capítulo XXIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 
 

RESUMO 

ABSTRACT 
 

 

INTRODUÇÃO------------------------------------------------------------------------------------
 

14 

CAPÍTULO I - A POLÍTICA--------------------------------------------------------------------
1.1 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS---------------------------------------------------- 

1.2 A GLOBALIZAÇÃO-------------------------------------------------------------------

1.3 O ESTADO NACIONAL-------------------------------------------------------------

1.3.1 OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO---------------------------------------

1.4 A CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA--------------------------------------------

1.4.1 A DOUTRINA DA ESG-------------------------------------------------------

1.4.2 A GEOPOLÍTICA--------------------------------------------------------------
 

18 

18 

25 

28 

29 

38 

43 

48 

CAPÍTULO II – A REGIÃO-------------------------------------------------------------------- 
2.1 CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA------------------

2.1.1 TIPOS DE CENTRALIZAÇÃO----------------------------------------------

2.1.2 TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÂO--------------------------------------- 

2.1.3 DESCENTRALIZAÇÃO E FEDERALISMO NO BRASIL: Notas---

2.2 O SISTEMA FEDERATIVO E O ESTADO FEDERAL---------------------- 

2.2.1 A CENTRALIZAÇÃO DO PODER NO BRASIL------------------------ 

2.3 A DIMENSÃO TERRITORIAL E REGIONALIZAÇÃO-----------------------

2.3.1 O CONCEITO DE REGIÃO-------------------------------------------------

2.3.2 A REGIONALIZAÇÃO NA ITÁLIA-----------------------------------------

2.3.3 O REGIONALISMO BELGA------------------------------------------------ 

2.3.4 O REGIONALISMO ESPANHOL------------------------------------------

2.3.5 O REGIONALISMO NA AMÉRICA LATINA---------------------------- 

2.4 A POLÍTICA REGIONAL EUROPÉIA------------------------------------------- 

2.5 A REGIONALIZAÇÃO NO BRASIL---------------------------------------------- 

 

52 

52 

52 

54 

61 

64 

71 

74 

77 

79 

84 

84 

88 

89 

95 

 



 

CAPÍTULO III – O PLANEJAMENTO------------------------------------------------------ 
3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS-------------------------------------------------

3.2 O PLANEJAMENTO NO BRASIL: Nacional e Regional--------------------

3.2.1 GOVERNO EURICO DUTRA (1946/1950)------------------------------

3.2.2 GOVERNO GETÚLIO VARGAS (1951/1955)--------------------------

3.2.3 GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHECK (1956/1961)------------- 

3.2.4 GOVERNO JÂNIO QUADROS/JOÃO GOULART (1961/1964)--- 

3.2.5 GOVERNO CASTELLO BRANCO (1964/1966)-----------------------

3.2.6 GOVERNO COSTA E SILVA (1967/1969)------------------------------

3.2.7 GOVERNO EMÍLIO MÉDICI (1969/1974)-------------------------------

3.2.8 GOVERNO ERNESTO GEISEL (1975/1979)-------------------------- 

3.2.9 GOVERNO JOÃO FIGUEIREDO (1980/1985)-------------------------

3.2.10 GOVERNO JOSÉ SARNEY (1985/1990)------------------------------

3.2.11 GOVERNO FERNANDO COLLOR/ITAMAR FRANCO 

(1990/1994)---------------------------------------------------------------- 

3.2.12 GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995/1998)- 

3.2.13 2º GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

(1999/2002)---------------------------------------------------------------- 

3.2.14 GOVERNO LULA (2003/2006)------------------------------------------- 

3.3 A QUESTÃO NORDESTE----------------------------------------------------------

3. 4 A SUDENE-----------------------------------------------------------------------------

3.4.1 A AÇÃO DA SUDENE--------------------------------------------------------

 

107

107

115

116

116

118

121

122

124

125

133

138

141

 

144

148

 

150

151

154

161

168
 

CAPÍTULO IV – A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL----------------------------------------------------------- 

4.1 AS POLÍTICAS REGIONAIS PARA O NORDESTE-------------------------

4.2 A CONFIGURAÇÃO DE POLÍTICAS REGIONAIS NOS PLANOS 

PLURIANUAIS-----------------------------------------------------------------------

4.2.1 A NOVA ABORDAGEM NOS PPAs 1996/1999 E 2000/2003: os 

ENIDs---------------------------------------------------------------------------- 

4.2.2 O PPA 2004/2007------------------------------------------------------------- 

4.3 A PROPOSTA DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL--------------------------------------------------------------------------- 

4.3.1 O PERFIL DA PNDR: uma análise crítica-------------------------------

 

173

173

 

182

 

182

194

 

195

205

 



 

4. 4 A INTEGRAÇÃO NACIONAL, A UNIDADE OU A FRAGMENTAÇÃO-

 

212

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS-------------------------------------------------------------------
 

219

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS--------------------------------------------------------
 

235

 

MAPAS 
 

 

ANEXO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RESUMO 
 
 

Num país de dimensões continentais como o Brasil, há uma grande diversidade 
econômica e social entre as suas regiões. A questão da organização territorial dos 
Estados contemporâneos é hoje de fundamental importância para a construção e 
consolidação da democracia, forma cada vez mais participativa e fundada na 
cidadania. Nessa conjuntura, a estrutura do Estado Nacional vem sendo utilizada 
como plataforma para a globalização, retirando seu papel fundamental como 
promotor do desenvolvimento e do bem estar social. Uma organização territorial se 
funda em realidades históricas, culturais, institucionais, políticas, sociais e 
econômicas específicas, que sintetizam o sentimento de identidade de um povo 
reafirmado pela soberania política. Estas são condições fundamentais para uma 
efetiva descentralização territorial, institucional, política e administrativa, como forma 
de promover a democratização, a racionalização e a eficácia econômico-social, 
como responsabilidades intransferíveis e inadiáveis do Estado, na formulação e 
implementação de políticas públicas mais direcionadas para o cidadão. Contudo, a 
proposição da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Governo 
Federal adota uma nova metodologia que maximiza uma abordagem microrregional, 
que pode produzir danosas conseqüências políticas, institucionais, econômicas e 
sociais sobre a organização territorial brasileira, em especial sobre a Região 
Nordeste e, sobre o próprio Pacto Federativo, que reforçam a concentração e a 
centralização de poder, em detrimento do modelo da macrorregionalização. Este 
estudo considera que para o equilíbrio federativo, faz-se necessário se analisar 
alternativas de descentralização política e econômica, inclusive baseadas em 
experiências do federalismo regional. A ação responsável do Estado, da qual emana 
a atual formulação de políticas e estratégias, materializadas no planejamento e 
execução de programas governamentais, deve estar de acordo com as 
determinações constitucionais e totalmente comprometidas com os objetivos 
nacionais. Portanto, nelas poderia estar priorizado o compromisso com o 
desenvolvimento, a redução das desigualdades regionais e pessoais de renda e 
uma efetiva realização da justiça social, integrando econômica, social e 
interregionalmente os brasileiros na perspectiva de um Brasil melhor para todos. 
Sem elas, podem agudizar a crise social brasileira e a fragmentação territorial, com 
riscos efetivos para a ordem institucional, podendo ameaçar a unidade nacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado Nacional; Globalização; Planejamento nacional - Brasil; 

PNDR; Desigualdades interregionais; Unidade nacional ou fragmentação; 

Desenvolvimento regional - SUDENE; Federalismo de regiões - Nordeste; Integração 

nacional socioeconômica. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
A great economic and social diversity, is to be found among the various regions, 
which make up a country as large as Brazil. The question of organizing the territory of 
existing States is today of fundamental importance for the construction and the 
buttressing of democracy, an increasingly participative form based on citizenship. 
However the structures of national State, even in crisis under the impact of 
globalization, are the backbones of a progressive social State. As a matter of fact, the 
core of territorial organization lies in specific economic, social, political, cultural and 
historical realities, which prop up the feeling of identity of a people backed by its 
political sovereignty. In the current state of things, these basic conditions conduce to 
a growing territorial decentralization as way to promote social, economic, 
administrative and political efficiency as untransferable and urgent responsibilities of 
the State, in the setting up of public policies aimed at the citizen himself. The propose 
of the Regional Development National Policy (RDNP) with its new method of 
approach patterned on the geographical micro-regional, and some of its economic, 
constitutional and political side effects on territorial organization, on the Federative 
Pact, which may make brazilian territorial conditions worse. At the same time, an 
analysis is conducted based on the possibility of other alternatives of administrative, 
economic and political decentralization on the basis of past experiences of a regional 
federalism. The responsibilities actions of State, consist in should play a great part in 
setting out policies and strategies under the form of planning and execution of 
government programs. The role to be assumed by the State should hew to the line of 
constitutional determinations and be fully aligned with national objectives, the well-
balanced and self-sustaining development, the redress of social, economic 
unbalances with social justice and evenhandedness wich would augur of a better 
Brazil for all brazilians. Should all this fail, a serious social crisis may ensue wich may 
adversely effect the governability of society and integration and national unity.         
 
 
KEY-WORDS: National State; Globalization; National planning - Brazil; RDNP; 
Regional inequalities; National unity or fragmentation; Regional development - 
SUDENE; Federalism of regions – Northeast region; National socioeconomic 
integration. 
 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 
 

 

  Este estudo tem por objeto fazer uma análise da proposta Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) elaborada pelo Ministério da Integração Nacional 

(MI), que é o principal instrumento de políticas regionais apresentadas pelo Governo 

Federal para as macrorregiões brasileiras, até a presente data. 

A proposta de PNDR aqui analisada reflete um conjunto de idéias que foram 

sugeridas por especialistas do desenvolvimento regional brasileiro, não tendo 

alcançado, até o momento, nenhum desdobramento concreto, transcorrido o atual 

mandato presidencial (2003/2006).  

O eixo da política contida na proposta da PNDR vem indicando uma 

alternativa para a redução das desigualdades regionais e também para a ativação 

das potencialidades de desenvolvimento das regiões brasileiras. O ponto central 

dessa estratégia sugere valorizar a diversidade regional do País. 

  O texto de apresentação da PNDR, na oportunidade do seu lançamento pelo 

ministro Ciro Gomes, da Integração Nacional, argumenta que “...a Política está 

voltada para a redução das desigualdades regionais e também para a ativação das 

potencialidades de desenvolvimento das regiões brasileiras. O ponto central da 

estratégia é valorizar a magnífica diversidade regional do País. Diversidade essa que 

se desdobra em múltiplas dimensões - ambiental, socioeconômica e cultural, - e é 

capaz de servir de base a um desenvolvimento includente e sustentável, levando, 

dessa forma, à estruturação de uma sociedade mais justa...”1.  

 O programa de governo apresentado ao País pelo presidente Lula explicitou 

um compromisso de formatar e implementar uma Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional como seu instrumento prioritário e efetivo de 

planejamento e de implementação das políticas regionais.  

                 Trata-se, portanto, de examinar, neste estudo, a produção da proposta de 

PNDR como resultado de um processo decisório, do seu conteúdo e das suas 

formas de intervenção no território, analisando-se o teor da proposta e de suas 

premissas teórico-metodológicas, a fim de se compreender as especificidades do 

modo de intervenção do Governo Federal na realidade regional do Nordeste. 
                                                 
1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Brasília: MI, 
2005, p.5. 



 

                  No âmbito da proposta de PNDR, o estudo realizado pretendeu analisar 

politicamente o modo de abordagem do formato de regionalização adotado, que está 

centrado numa metodologia baseada na análise de cartogramas, tendo por base a 

escala microrregional, que compreende as categorias e informações extraídas dos 

censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

período de 1991 a 2000, e as estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

municípios, realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para os 

anos de 1990 e 1998. 

 Portanto, este estudo tenta analisar o ambiente político, econômico e social 

na dimensão da proposta de PNDR, tendo em vista a possibilidade de discutir a 

metodologia de abordagem centrada nas microrregiões geográficas (MRG) versus o 

modelo centrado nas macrorregiões geográficas.  

 Tal discussão decorre, especialmente, por conta da incidência do modelo 

proposto pela PNDR sobre a Região Nordeste, em face das expectativas e de nível 

de configuração institucional e sócio-cultural específicas desta macro-região, tendo 

como contrapartida, inclusive, uma perspectiva de ação política a ser desenvolvida 

pela futura agência de desenvolvimento regional, a SUDENE, a ser recriada pelo 

Congresso Nacional. 

                 Além do mais, na proposta de PNDR, a concepção macrorregional ficaria 

ainda condicionada à formulação de um Plano Estratégico, que orientaria no futuro o 

desenvolvimento dessas macrorregiões. Cabe lembrar que, mesmo sem a efetiva 

reinstitucionalização da SUDENE ou da SUDAM, existem e vigem nos seus 

simulacros substitutivos, a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e a 

Agência de Desenvolvimento do Norte (ADA), foram excluídas de qualquer 

intervenção no âmbito macrorregional desta PNDR. 

 O estudo em tela utilizou como instrumental básico o documento da proposta 

da PNDR, na sua última versão (2005), buscando efetuar uma análise política do 

seu conteúdo e de sua metodologia, com ênfase nas microrregiões, ao se 

estabelecer um contraponto com a institucionalidade da macrorregião, em especial, 

a Região Nordeste. Por conta dessa análise, deve-se constatar o vazio institucional 

e a ausência do Estado, ocorridas após a extinção da SUDENE, em 2001. Para se 

processar tal análise, consultou-se a literatura especializada, de periódicos e de 

outros documentos oficiais, referentes ao planejamento e à formulação de políticas 

regionais. 



 

 A tese dominante e incorporada 'in totum' na proposta de 'nova 

regionalização' da PNDR, é derivada do Texto para Discussão Nº 665 – IPEA, de 

agosto de 1999, produzido por Antônio Carlos Galvão e Ronaldo Vasconcelos, 

denominado Política Regional à Escala Sub-Regional: uma tipologia territorial como 

base para um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional. 

                 No texto acima, ficam conceituados os fundamentos da organização espacial 

e territorial diante do processo de globalização, centrados na trilogia: tecnologia-

organizações-território, que propõe uma tipologia fundada na adesão às escalas 

espaciais e territoriais sub-regionais (microrregionais), como ponto de partida para a 

concepção de uma nova política regional para o Brasil. 

 Nessa perspectiva, se analisou a concepção predominante que formatou a 

proposta de Política Nacional de Desenvolvimento Regional, na sua metodologia 

desenvolvida de intervenção no espaço geo-econômico, que possibilite ao Nordeste 

do Brasil tornar-se fator efetivo de integração nacional econômico-social na 

promoção do desenvolvimento sustentável, para a redução gradativa das 

desigualdades espaciais e pessoais de renda. 

                No plano conceitual, a expressão aqui referida de Política deve ser vista como 

orientação ou referência para a elaboração de uma agenda governamental. Tal 

opção deve-se ao entendimento de que as políticas públicas, nesse caso, a PNDR, 

como materialização da intervenção estatal, permite identificar as concepções 

acerca do papel do Estado e da ação do Governo, expressam as estratégias, os 

limites, os conteúdos e os mecanismos dessa intervenção. 

         Na elaboração deste estudo, houve, por objetivo geral, a motivação de fazer-se 

um estudo interpretativo da atual proposta de PNDR, que, embora dirigida para as 

diversas macrorregiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul), 

centrou seu foco na abordagem microrregional, tangenciando a importância da 

macrorregião, especialmente subestimando um aparato institucional já instalado. 

         No processo de análise, considerou-se aspectos de centralização x 

descentralização, especialmente no quadro do marco constitucional e federativo, se 

a proposta de PNDR estava adequada institucionalmente aos padrões da vida social 

e política na comunidade cívica2, à finalidade de promover uma efetiva Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional. 

                                                 
2 PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. 2ª Ed, Rio de Janeiro:  Editora 
FGV, 2000, pp. 133-172.  



 

           Analisou-se, também, se a metodologia adotada quanto ao modo de 

intervenção das políticas de planejamento ou das ações a serem desenvolvidas, 

baseados nas microrregiões, se são políticas capazes de gerar um processo de 

unidade ou de fragmentação. Isso, no sentido de manutenção da integração 

nacional ou não, em face das limitações da atual política macroeconômica, diante 

das restrições na capacidade governamental para investimentos. Outro fator 

limitante identificado tem sido as dificuldades gerenciais e operacionais para 

implementar qualquer programa ou projeto, considerando-se a permanente questão 

regional do Nordeste e a conseqüente ausência de políticas públicas regionais 

efetivas para a Região.  

           Outro aspecto relevante é que a questão regional do Nordeste, diante da 

ausência de políticas regionais efetivas para o desenvolvimento sócio-econômico da 

Região, se a metodologia adotada na proposta de PNDR baseada nas 

microrregiões, de maneira fragmentária, podem ou não aumentar o grau de 

desarticulação, ao se subestimar uma concepção espacial, territorial, política, 

institucional, organizacional ou identitária ainda centrados na dimensão de 

macrorregião Nordeste. Especialmente, diante da atuação de mais de 43 anos da 

SUDENE e, de outras instituições governamentais regionais como a CHESF, o 

DNOCS, o BNB e a CODEVASF, ainda atuantes, que contribuem na construção do 

desenvolvimento, internalizando tal dimensão no inconsciente coletivo regional. 

 Fica muito evidenciada na concepção metodológica da PNDR a exclusão da 

percepção dos significados das macrorregiões como porções do território onde 

ocorrem interações complexas e relevantes para o processo de desenvolvimento 

entre os atores políticos, econômicos, sociais e culturais. Há uma reação explícita de 

exclusão manifestada nas considerações dos principais formuladores teóricos da 

proposta de PNDR, Galvão e Vasconcelos, quando descrevem a 'Tipologia como 

Base de um Fundo de Desenvolvimento Regional' ao descer na escala regional 

(microrregiões) e ao recomendarem a desregionalização para nacionalizar a política 

regional 3. [grifo meu]  

 Para se efetuar este estudo ao mesmo tempo descritivo e comparativo, frente 

aos enfoques das abordagens microrregionais x macrorregionais, complementares 

                                                 
3 GALVÃO, Antônio Carlos; VASCONCELOS, Ronaldo. Política Regional à Escala Sub-Regional: uma tipologia 
territorial como base para um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional. Texto para Discussão Nº 665, 
agosto de 1999. Brasília: IPEA, 1999, p.23.  



 

entre si, ou não, especialmente no caso do Nordeste, em face das suas 

especificidades sócio-culturais, políticas e econômicas, utilizou-se bibliografia 

especializada, a documentação já produzida e artigos de periódicos que tratam da 

questão regional e de temas afins, mediante revisão de literatura. 

 O Capítulo I – A POLÍTICA: as políticas e estratégias; a globalização; o 
Estado nacional; a concepção estratégica. Há nele uma abordagem conceitual 

mais geral sobre política, estratégia, globalização, Estado nacional, como aspectos 

que influenciam e modelam o desenvolvimento. À primeira vista, como uma ação 

operacional aplicada no estrito campo do equacionamento dos problemas nacionais 

concernentes ao desenvolvimento; à segunda, entendida como a arte de aplicar os 

meios necessários para superar os obstáculos que se antepõem aos interesses 

nacionais na perspectiva do desenvolvimento, sob os impactos da globalização e 

seus rebatimentos geopolíticos. 

 O CAPÍTULO II – A REGIÃO: formas de centralização e descentralização 
política; o sistema federativo e o Estado Federal; a dimensão territorial e a 

regionalização; a política da regionalização no Brasil; o caso Nordeste. Esse 

capítulo apresenta os conceitos e aspectos de centralização e descentralização 

política, a importância da dimensão espacial, política, econômica, social e cultural da 

regionalização, inclusive sobre a institucionalidade da regionalização no Brasil como 

fator de integração nacional. 

 O Capítulo III – O PLANEJAMENTO: antecedentes históricos; o 
planejamento nacional; o planejamento regional; a SUDENE. Esse capítulo faz 

uma retrospectiva histórica do planejamento, do planejamento público no Brasil e 

seus desdobramentos regionais, tais como o Relatório do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), o 1º e 2º Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PNDs), os recentes Planos Plurianuais (PPAs) na perspectiva do 

Nordeste, bem como a experiência da SUDENE.  

 O Capítulo IV – A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: a política regional européia; as políticas regionais no Brasil; a 
nova configuração nos PPAs; a proposta de PNDR; a integração nacional, a 
unidade ou a fragmentação. Esse capítulo explicitará o conteúdo da PNDR, 

observando a política regional européia, as modalidades de políticas regionais no 

Brasil, a nova configuração territorial introduzida pelos PPAs e os aspectos críticos 



 

da sua proposta, vistos sob a ótica de excessiva centralização ou de fragmentação, 

focalizando aspectos de unidade nacional. 

 Nas Considerações Finais, são apresentadas algumas sugestões para uma 

política nacional de desenvolvimento regional para o Nordeste, num foco 

regionalizador mais identificado e mais efetivo, no esforço de contribuir para o 

aperfeiçoamento de uma institucionalidade regional já instalada como fator para o 

desenvolvimento nacional integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I - A POLÍTICA 
 

 

1.1 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

                 

 A política (o que fazer) e a estratégia (como fazer) são concepções de método 

que precedem as decisões e orientam as ações do Estado visando operacionalizar o 

equacionamento dos seus problemas políticos, econômicos, sociais etc. Segundo 

Houaiss, o vocábulo Política4 tem o significado de “...2- arte ou ciência da 

organização, direção e administração de nações ou estados; aplicação desta arte 

aos negócios internos da nação (política interna) ou aos negócios externos (política 

externa); ...3- orientação ou método político; série de medidas para a obtenção de 

um fim...'.  Para a Estratégia5, ele conceitua como a'...3- arte de aplicar com eficácia 

os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis, visando ao 

alcance de determinados objetivos...” 

 Com base nos conceitos acima, podemos intuir que, no processo histórico-

cultural e evolutivo de uma nação, as decisões tomadas pelo Estado devem estar 

fundamentadas nas reais necessidades, interesses e aspirações de seu povo, 

devidamente legitimadas na condução de políticas e estratégias governamentais, 

assim como uma Política Nacional (polity – doutrina do Estado), com procedimentos 

e normas de ação executadas pelo Governo, para equacionar e solucionar 

problemas de natureza política, administrativa, econômica, social (policies – 

objetivos que orientam a ação dos governos, políticas de governo) etc. 

 Uma boa definição dessa relação de política combinada com estratégia está 

registrada nos Fundamentos Doutrinários da ESG6, no conceito de que a Política e a 

Estratégia de uma nação precisam ser coordenadas em sua concepção e ajustadas 

em sua execução em todos os momentos, níveis e áreas de atuação, devendo estar 

harmonizadas entre si e com as reais necessidades e disponibilidades de meios, 

como condição básica para atingirem os objetivos desejados, por meio de Políticas e 

Estratégias nacionais, setoriais, regionais e específicas... Nessa dimensão, muitos 

                                                 
4 MYIAMOTO, Shiguenoli. Geopolítica e Poder no Brasil. Campinas: Editora Papirus, 1998, p.201. 
5 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  Rio de Janeiro: 
Editora Objetiva, 2001 p. 2.253.  
6 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Fundamentos Teóricos. Rio de Janeiro: ESG, 1997, pp. 238/239. 



 

planos e programas ambiciosos fracassaram por não atenderem a estes 

pressupostos básicos.  

 Aqui as Políticas e Estratégias Nacionais são as políticas de governo 

sucessivas dentro dos objetivos nacionais permanentes nos seus planos interno e 

externo. As Políticas e Estratégias Setoriais são aquelas que se desdobram 

conforme os setores de organização e atuação do Governo e da administração 

pública (saúde, educação, agricultura, indústria e comércio, justiça, defesa, meio 

ambiente etc.), que não podem prescindir da estreita articulação e cooperação entre 

os diversos níveis governamentais, que num Estado Federativo como o Brasil são a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 Por sua vez as Políticas e Estratégias Regionais têm uma abordagem 

exclusivamente espacial, envolvendo a atuação conjunta, numa determinada área 

geográfica, de vários órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, que no 

caso do Brasil geralmente ficam sob a coordenação das agências de 

desenvolvimento regional federais (SUDENE, SUDAM, SUFRAMA, CODEVASF, 

SUDECO etc.) ou estaduais.  

 As Políticas e Estratégias Específicas ou Especiais são aquelas adotadas 

para as atividades ou conjunto de atividades consideradas, por um determinado 

Governo, de alta relevância, tornando-se prioritárias conforme a conjuntura para a 

paz social, para a segurança coletiva, para a assistência social ou para uma situação 

emergencial, de catástrofe ou de crise política, econômica, social etc. Todas as 

modalidades de Políticas e Estratégias, nos seus diversos níveis e recortes, são 

sintetizadas e generalizadas como Políticas Públicas.   

 No conceito de Farhat7, a atividade política é escolher alternativa, e a ciência 

de bem governar é expressa, no cuidado, por parte dos detentores do poder, das 

funções destinadas a sustentar e promover o bem comum, mister que lhes assegura 

as condições de governabilidade. 

 Atualmente, destacam-se como condições essenciais para a sustentabilidade 

do Estado moderno a governabilidade e a governança como fatores para a perda de 

credibilidade diante do povo, conceitos estudados por Samuel Huntington8 na 

década de 1970. A governabilidade é aqui vista como a capacidade dos órgãos do 

                                                 
7 FARHAT, Said. Dicionário Parlamentar e Político. São Paulo:  Cia. Melhoramentos de São Paulo,  1999, p.756. 
8 DINIZ, Eli. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: os desafios da construção de uma nova ordem 
no Brasil dos anos 90. In: DINIZ, Eli e AZEVEDO, Sérgio de (Orgs.). Reforma do Estado e Democracia no Brasil. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, pp. 19-53.  



 

Estado de exercer suas funções dentro da legalidade, da eficiência e de 

regularidade no adequado manejo das estratégias institucionais, governamentais e 

financeiras, com os meios políticos de execução. Enquanto isso a governança seria 

a capacidade de comando e direção do Governo com eficácia nos seus objetivos 

fundamentais de coordenação, de planejamento, de orçamentação e de 

implementação efetiva das políticas públicas. Portanto, governabilidade e 

governança, são considerados pressupostos básicos para assegurarem a 

legitimidade e a conseqüente legalidade de qualquer Governo, derivados dos 

mecanismos de controle público sobre o processo decisório governamental. 

 Já que o cerne da atividade política é a escolha de alternativas, que numa 

sociedade contemporânea abrange a amplitude de suas funções, portanto as 

políticas públicas devem promover o bem-estar dessa população sujeita à 

governança do Estado. Tanto mais os governantes se apliquem nessa missão, tanto 

mais facilmente terão asseguradas as condições de sua governabilidade.  

 O Dicionário de Política 9 procura discutir entre os muitos autores que 

discorrem sobre a não-governabilidade como crise de governabilidade. Na visão de 

James O'Connor, a não-governabilidade seria produto de uma crise fiscal do Estado. 

Na corrente de Samuel Huntington, a não-governabilidade seria resultante de 

problemas de natureza política e institucional, centrados na questão de autonomia, 

de complexidade, de coesão e de legitimidade das instituições estatais, como uma 

crise da própria democracia, na relação entre transformações culturais, em sentido 

lato, de estruturas e processos políticos em conflito no âmbito do Estado.  
 
Por seu turno a tese de Jürgen Habermas estaria centrada numa crise de 
racionalidade, que seria derivada de uma crise de gestão administrativa do 
sistema político ou governamental, e de uma crise de apoio político dos 
cidadãos aos governos. Nesse caso, a não-governabilidade ocorre quando 
o Estado não consegue compatibilizar ou agilizar os imperativos de 
controle que lhe vêm do sistema econômico. Então as crises de legitimação 
acontecem quando o sistema de legitimação do Estado não consegue 
preservar o nível suficiente de lealdade do povo, o que provavelmente 
poderia levar o sistema a uma ruptura institucional. [grifos meus] 
 

 Pode-se então aduzir mais elementos à questão da não-governabilidade, 

incorporando-se aí motivos vinculados à ordem social, muito presentes na 

atualidade, especialmente como a exacerbação da injustiça social, com a 

manutenção dos estados de miséria, fome, doença, morte, criminalidade, opressão 

                                                 
9 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1986, pp.547-553.   



 

ou de grave ameaça à segurança pública individual ou coletiva. Para a ordem 

econômica, momento em que o Estado estimula e protege a apropriação excessiva 

da renda nacional para grupos minoritários, induzindo ou industriando à perversa 

concentração de renda, em detrimento das necessidades, interesses e aspirações 

majoritárias da população. Ou mesmo, em questões de ordem política, quando do 

ponto de vista ético, moral ou legal há uma crise de confiança na condução dos 

negócios do Estado, danosos ao erário ou ao patrimônio público por maciça 

corrupção, ameaças à integridade territorial, crises federativas e de soberania 

nacional ou desmoralização da capacidade de governar o interesse público podem 

também conduzir a uma ruptura institucional. 

 Dessas conjecturas podem resultar conseqüências sobre o processo de 

legitimação do Estado moderno, como a dimensão da cidadania, quanto ao seu nível 

de mobilização, ao pressionar a elaboração de uma agenda governamental com 

suas necessidades, interesses e aspirações, no entendimento de que as políticas 

públicas são mecanismos de intervenção estatal que permitem identificar os papéis 

tanto do Estado como da respectiva cidadania. Então, as políticas públicas 

expressam os arranjos de poder que estabelecem limites de legitimidade e de 

legalidade que se sustentam no consentimento dos cidadãos, com base nos 

conteúdos, nos mecanismos, na eficiência, na eficácia ou na efetividade dessa 

intervenção estatal, sob pena de ameaçar a governabilidade e/ou a governança. 

 Há uma diferença básica entre os conceitos de legalidade e de legitimidade, 

que costumam ser tratados como sinônimos. Vale observar que o conceito de 

legalidade é formal, simples e preciso. Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino10, 

costuma-se falar em legalidade quando se trata do exercício do poder e, em 

legitimidade quando se trata de sua qualidade legal. Ou seja, o poder é legítimo 

quando sua titulação se encontra alicerçada juridicamente. O poder é legal quando 

está sendo exercido de conformidade com as leis.  

 É o princípio da legalidade, considerado um dos pilares do moderno Estado 

constitucional e de direito. Portanto, o conceito da legalidade, além de exprimir a 

idéia da produção do direito por meio das leis, também manifesta a idéia da 

aplicação do direito de acordo com as leis, asseguram-nas dois princípios 

fundamentais do Estado moderno, o valor da certeza da norma e o valor da 

                                                 
10 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília:  Editora 
Universidade de Brasília, 1986, pp.674-679.   



 

isonomia, ou seja, a igualdade formal para todos. No caso brasileiro, a legalidade 

pode ser descrita como o expresso no art. 5º, inciso II da Constituição Federal de 

198811 é: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em 

virtude da lei.”  

 O conceito de legitimidade é mais complexo e, devido ao seu caráter 

originário, refere-se à fonte de onde emanam os poderes dos quais estão investidas 

as autoridades que fazem a lei e/ou exigem o seu cumprimento. Por isso, precede e 

condiciona o princípio da legalidade. Do ponto de vista político, a legitimidade está 

ancorada em três princípios fundamentais que fundamentam a moderna democracia. 

O primeiro é a soberania popular, única fonte legítima de poder político nos Estados 

democráticos, que na Constituição Federal de 198812, no art. 14, diz que a soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II – referendo; III – 

iniciativa popular.  

 
O segundo é a prática de governo representativo, isto é, exercido por meio 
de representantes eleitos pelo povo, com mandatos por prazo certo e regras 
fixas de sua renovação. O terceiro é o do pluralismo político, com o devido 
respeito à opinião, interesses e direitos das minorias, mas com a 
prevalência dos interesses, opiniões e votos da maioria. Na Constituição 
Federal de 1988, consta no seu art 1º, inciso V13. [grifos meus] 
 
 

 Assim, a legitimidade de um sistema político afirma-se na existência de uma 

ordem constitucional, que, no caso da Constituição Federal de 198814, apresenta e 

dispõe sobre os seguintes títulos estabelecendo uma hierarquia formal e legal: [grifos 

meus]  
I) dos Princípios Fundamentais (a cidadania, a nacionalidade, a soberania 
nacional, o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades 
regionais); 
II) dos Direitos e Garantias Fundamentais;  
III) da Organização do Estado (organização político-administrativa, da 
União, dos Estados Federados, dos Municípios, da Administração Pública e 
das Regiões); 
IV) da Organização dos Poderes; 
 V) da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas;  
VI) da Tributação e do Orçamento (do Sistema Tributário Nacional, das 
Finanças Públicas e dos Orçamentos – da Regionalização do Orçamento);  
VII) da Ordem Econômica e Financeira;  

                                                 
11 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988): texto constitucional promulgado em 05 
de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 52/06 e pela 
Emendas Constitucionais de Revisão nº1 a 6/94. Brasília: Senado Federal, 2006, p. 15.   
12 Ibidem, p.24.  
13 Ibidem, p. 13. 
14 Ibidem, pp.5- 



 

VIII) da Ordem Social;  
IX) das Disposições Constitucionais Gerais; 
X)  dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias; das Emendas 
Constitucionais; e das Emendas Constitucionais de Revisão.  

 

 Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino15,  

 
existem diversos níveis do processo de legitimação. Ao se encarar o 
Estado sob o enfoque sociológico, constatam-se as diversas variáveis que 
formatam o seu conjunto. São elas a comunidade política, o regime, o 
Governo, e, não sendo o Estado independente, o Estado hegemônico a 
quem o mesmo se acha subordinado. Portanto, a legitimação do Estado é 
o resultado de um conjunto de variáveis que se situam em níveis 
crescentes, cada uma delas cooperando, de maneira relativamente 
independente e funcionando para a sua determinação.   
 
 

 Aqui vai se destacar a variável da comunidade política16, entendida como um 

grupo social, com base territorial, que congrega os indivíduos unidos pela divisão do 

trabalho político. Esse aspecto do Estado é objeto da crença na legitimidade, 

quando se encontram na população sentimentos difusos de identificação com a 

comunidade política. No Estado nacional, a crença na legitimidade é caracterizada 

com maior evidência, por atitudes de fidelidade à comunidade política e de lealdade 

nacional. 

 Ao se abordar o aspecto da eficiência nas políticas públicas17, aqui se 

compreende como a forma de se implementá-las de acordo com certas normas e 

padrões preestabelecidos. Quanto a sua eficácia, entende-se como o modo de 

intervenção dessas políticas públicas, mediante o planejamento e as ações, no que 

fazer para se alcançar certos objetivos. O conceito da efetividade fica centrado na 

capacidade de implementação no nível dos projetos e atividades das respectivas 

políticas públicas.    

  Entretanto, para se compreender os diversos modos de intervenção do 

Estado contemporaneamente, faz-se necessário observar um pouco as atuais 

vertentes ideológicas que norteiam as políticas públicas no Brasil, nas esferas 

política, econômica, social etc. A problemática da constituição do Estado, já que o 

Estado se tornou a referência primordial das diversas concepções políticas. Aqui a 

                                                 
15 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1986, pp.675-679.   
16 Ibidem, p. 676. 
17 SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia, 11ª Ed, São Paulo: Editora Best Seller, 2002, p. 188.  



 

atuação da ideologia no campo político, econômico e social18, como um conjunto 

articulado de idéias, fins e propósitos que orientam os membros do sistema político 

no sentido de interpretar o passado, explicar o presente e oferecer uma visão do 

futuro, as doutrinas políticas que modelam os contemporâneos sistemas econômicos 

são a neoliberal, o Estado do bem-estar e a socialista. 

 
A doutrina político-econômica Neoliberal19 representa uma tentativa de 
adaptar os princípios do liberalismo econômico às condições do capitalismo 
moderno. Estruturou-se no final da década de 1930, por meio das obras de 
Walter Lippmann, de Jacques Rueff, Maurice Allais, de Walter Eucken, de 
Müller-Armack entre outros. Como a escola liberal clássica, os neoliberais 
acreditam que a vida econômica é regida por uma ordem natural formada a 
partir das livres decisões individuais e cuja mola-mestra é o mecanismo de 
preços via mercado. Entretanto, defendem o disciplinamento da economia 
de mercado, a fim de garantir-lhe sobrevivência. [grifos meus] 
 
 

 Já o Estado do Bem-Estar,20 por sua vez, é o sistema econômico baseado na 

livre-empresa, mas com acentuada participação do Estado na promoção de 

benefícios sociais. Seu objetivo é proporcionar ao conjunto de cidadãos padrões de 

vida mínimos, desenvolver a produção de bens e serviços sociais, controlar o ciclo 

econômico e ajustar o total da produção, considerando os custos e as rendas 

sociais. Não se trata de uma economia estatizada, pois, enquanto as empresas 

particulares ficam responsáveis pelo incremento e realização da produção, cabe ao 

Estado a aplicação de uma progressiva política fiscal, de modo a possibilitar a 

execução de programas sociais e, acima de tudo, garantir uma política de pleno 

emprego.  

 O Estado do Bem-Estar Social corresponde às diretrizes estatais aplicadas 

nos países desenvolvidos por governos social-democratas. No campo teórico, o 

ponto de partida da formulação do Estado do bem-estar tem seus fundamentos na 

obra de A.C. Pigou (1920), posteriormente defendida por John Strachey e por 

Günnar Myrdal. Para Myrdal, trata-se de uma economia organicamente estruturada 

pela ação do poder público. Essa intervenção se desdobra nos diversos níveis 

político-administrativos do Estado (central, estadual e municipal), e, ao mesmo 

tempo, o controle público sobre a economia é limitado pelo controle que a sociedade 

civil tem sobre o Estado. 

                                                 
18 CHÂTELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISIER-KOUCHNER. História das Idéias Políticas. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1997, p.06.  
19 SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia, 11ª Ed, São Paulo:  Editora Best Seller, 2002, p. 421.  
20 Ibidem, p.220. 



 

 O Socialismo21 é um conjunto de doutrinas e movimentos políticos que se 

destina aos interesses dos trabalhadores, tendo como objetivo uma sociedade em 

que seja suprimida a propriedade privada dos meios de produção. Pretende eliminar 

as diferenças entre as classes sociais, para isso planificando a economia, a fim de 

obter uma distribuição racional e justa da riqueza social. Em geral, apresentam-se 

como partidárias do socialismo as organizações comunistas, socialistas, trabalhistas 

e social-democratas, além de agrupamentos libertários e igualitários de tendência 

anarquista e, mais recentemente, algumas correntes de diversas minorias radicais. 

Dessa diversidade de inspirações e matizes ideológicos, resultam profundas 

divergências quanto aos métodos de construção da nova sociedade, o papel dos 

partidos políticos, a função do Estado e a questão da democracia no plano político e 

no econômico. Seus principais formuladores teóricos foram Robert Owen, Karl Marx, 

Friedrich Engels, Joseph Proudhon, August Blanqui, Bakunin, Eduard Bernstein e 

Karl Kautski, entre outros. 

 

1.2 A GLOBALIZAÇÃO 

  
 Na atual conjuntura internacional, há o fenômeno da globalização e da nova 

ordem internacional, que vem modificando muito dos fundamentos ideológicos que 

conformavam a organização política e econômica do Estado nacional. Entre as 

inúmeras definições que classificam o termo globalização, temos aquela que designa 

o fim das economias nacionais pela integração cada vez mais intensa dos mercados 

financeiros, dos meios de comunicação e da logística, por meio do intensivo de 

tecnologia. 

 A crise instalada a partir da década de 1970 no espaço internacional, 

decorrente da recessão nas economias norte-americana, japonesa e européia, 

associada à crise do petróleo, rebateu sobre os países em desenvolvimento na 

década de 1980. Ficou mais evidente a fragilização dos países periféricos, devido à 

elevação mais do que proporcional dos preços do petróleo (1973 e 1979), 

combinada a uma elevação conseqüente dos custos dos recursos financeiros a 

serem tomados como empréstimos, bem como a redução nos prazos de pagamento 

das dívidas externas desses países, adicionados pelos elevados custos financeiros 
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das novas taxas de riscos (spreads, libor, prime rate etc.) criadas pelo sistema 

financeiro internacional, após a crise do petróleo. Esses fatos concorreram para 

desacelerar e, em muitos casos, estagnar o processo de desenvolvimento nos 

países tomadores de empréstimos, no fenômeno denominado 'crise da dívida 

externa'. Nesse ambiente, associado a um processo da aceleração tecnológica que 

estava ocorrendo nos países centrais e mais desenvolvidos, revolucionou os 

métodos de produção, técnicas gerenciais, que confluiu nas mudanças no mercado 

internacional e reorganização econômica dos países, implicando uma crise para o 

Estado nacional. 

 A revolução tecnológica, produtiva e gerencial atua num ambiente de 

desregulamentação comercial e dos mercados financeiros, que ampliou a 

especulação monetária e financeira, gerando um processo de aquisição, fusão e 

incorporação de empresas multinacionais em meados dos anos 1980, aumentando a 

concentração e a centralização dos capitais, convertendo as economias nacionais 

num sistema unificado, denominado ‘globalização’, com a hegemonia norte-

americana e dos organismos internacionais (ONU, FMI, BIRD, BID, OMC etc.), 

invadiram as fronteiras nacionais. Foi nessa conjuntura que se reduziu a capacidade 

dos Estados nacionais de aplicarem seus mecanismos de regulamentação e de 

política econômica sobre os respectivos mercados internos territorialmente definidos, 

mediante os quais se manifestava a sua soberania, em termos da organização do 

capital e do trabalho nacionalmente vinculados. Esse conceito se configurava no 

marketing da globalização, expresso na idéia que formulava 'pense globalmente e 

aja localmente'. 

 Acrescente-se também a essa conjuntura de globalização a convergência de 

um conjunto de fenômenos interdependentes de conhecimento, de informação, de 

comunicação, de mídia, de Internet e demais redes, que, de forma intensa e veloz, 

incidiram diversamente sobre os Estados nacionais, induzindo-os para a formação 

de blocos econômicos e comerciais, na busca por competitividade nas empresas e 

seletividade no consumo, nas reformas políticas e administrativas, promovendo a 

desregulamentação, a desestatização e a privatização de seus ativos públicos etc., 

recomendados pelo receituário do denominado Consenso de Washington.      

 Nos anos 1990, se consolida o processo denominado Revolução Tecnológica 

ocorrida nos países industrializados, em especial no Japão e nos Estados Unidos. A 

aplicação direta da pesquisa científica avançada na criação de novas tecnologias 



 

veio revolucionar os métodos de produção e lançou no mercado uma geração de 

novos produtos. Paralelamente a implantação da automação e a robotização dos 

processos industriais vieram reduzindo gradativamente as necessidades de mão-de-

obra, na medida em que ampliavam a produtividade. Nesse contexto, tivemos uma 

revolução na microeletrônica, na informática, na telemática, na robótica, na 

nanotecnologia, na biotecnologia, na farmacologia, na química fina, na mecatrônica 

etc,, entre outros processos que se tornaram os principais componentes dessa nova 

revolução industrial. Entretanto, o fenômeno mais contundente foi o da globalização 

financeira, que permitiu de forma nunca vista antes, uma concentração e volatilidade 

nas finanças internacionais, fora do controle dos Estados nacionais, especialmente 

nos países emergentes. 

 A confluência desses vetores reorientou as condições de competição no 

mercado internacional. Certos países incapacitados momentaneamente de 

acompanharem essa revolução tecnológica, por conseqüência, passaram por 

situações de profunda crise econômica e de obsolescência tecnológica 

seqüenciadas por crises no âmbito político e social. Todos os países, inclusive os 

industrializados passaram por esses impactos, entretanto os países menos 

industrializados e emergentes, além disso, tiveram agravados, o processo de 

fragilização política, institucional, econômica e social, especialmente aquela 

dimensão do Estado desenvolvimentista, arrostado a uma crise de financiamento e 

financeira. Assim, o processo da globalização vem produzindo uma intensa e 

crescente interconectividade das esferas políticas, econômicas e sociais, nas 

dimensões nacional e internacional, ampliando e convergindo mais fontes de poder 

para os países centrais, ou globalizadores. 

 
Quanto ao processo da globalização, Aduz Oliveira22 que a financeirização 
da economia, decorrente das transformações do capitalismo, tornou 
completamente irrelevante a política e, por conseguinte, retirou a autonomia 
de decisões dos governos nacionais. A política interna perdeu a capacidade 
de dirigir a sociedade. Qualquer que seja a relação, ela tem que passar 
pelas relações externas. Isso quebra na espinha a política como fator de 
escolha. Portanto, sem escolha, todos estão condicionados a seguir a 
mesma regra. [grifos meus] 
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 Segundo Hardt e Negri23, o reconhecimento da ordem global contemporânea 

já não pode ser entendido adequadamente em termos de Imperialismo, tal como era 

praticado pelas potências modernas, com base calcada essencialmente na 

soberania do Estado-Nação ampliada para territórios estrangeiros. Em vez disso, 

surge agora um 'poder em rede', uma nova forma de soberania, que tem como seus 

elementos fundamentais, ou pontos nodais, os Estados-Nação dominantes, 

juntamente com as instituições supranacionais, as grandes corporações capitalistas 

e outros poderes. Considera ele, então, que esse poder em rede é Imperial, e não 

'imperialista'.  Naturalmente, nem todos os poderes na rede do Império são iguais – 

pelo contrário, alguns Estados-Nação têm um poderio imenso, e outros quase 

nenhum, o mesmo aplicando às diferentes corporações e instituições que constituem 

a rede -, mas apesar das desigualdades eles precisam cooperar para criar e 

preservar a atual ordem global, com todas as suas divisões e hierarquias internas.  

 A ordem global contemporânea não se caracteriza pela participação igualitária 

de todos, ou sequer pela elite dos Estados-Nação, como acontece no modelo de 

controle multilateral sob a autoridade da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Em vez disso, nossa atual ordem global é definida por rígidas divisões e hierarquias, 

em termos locais, regionais e nacionais. O Império domina uma ordem global, que 

não é só internamente fraturada por divisões e hierarquias, como se vê, acossada 

por uma guerra perpétua. Conforme Hardt e Negri24, não se trata aqui de guerras 

isoladas, portanto mas de um generalizado estado de guerra global, que de tal 

maneira torna menos distinta a diferença entre guerra e paz que já não somos 

capazes de imaginar uma paz verdadeira ou de ter esperança nela. 

 

1.3 O ESTADO NACIONAL 

    

 O nascimento do Estado-Nação ocorreu no período das grandes navegações 

e motivado pela Revolução Comercial iniciada no século XV, provocou o fim da 

Idade Média e deu início à Era Moderna. A nascente burguesia foi estimulada pelas 

idéias iluministas de Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. Em seu 

clássico A República (1576), Bodin na sua teoria do Estado, propôs a doutrina da 
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soberania do Estado como poder central independente das corporações, do 

parlamento e do papado, que deu origem à dimensão da soberania, um dos três 

pilares do atual Estado-Nação, também fundado no povo e no território. Em Hobbes, 

na sua obra o Leviatã (1651), formalizando a dimensão do Estado-Nação, para 

superar o conflito entre os homens. Foi consolidado pelas idéias de Jacques 

Rousseau, em O Contrato Social (1762), que propõe uma nova ordem baseada 

numa forma de organização em favor da liberdade civil em que cada homem deveria 

abdicar de sua liberdade natural em favor de uma liberdade civil e obedecer a uma 

vontade geral, pactuada e expressa coletiva e igualitariamente no Estado-Nação.  

 Daí prosperou a dimensão do Estado-Nação, esse ente político-jurídico, que 

vige entre nós, representando 195 Estados nacionais inscritos na ONU, dos quais 

cerca de 18 Estados foram admitidos após 1991, com a fragmentação da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Estônia, 

Geórgia, Letônia, Lituânia, Ucrânia etc.), da Cortina de Ferro (Repúblicas Tcheca e 

Eslovaca), da Iugoslávia (Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia-

Herzegovina, Macedônia etc.). 
 

1.3.1 OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO 

 

 Como efeitos da globalização, vem se observando nesta primeira década do 

século XXI uma acentuada degradação ambiental, uma ampliação do desemprego, 

que se transforma num problema estrutural, especialmente para os países 

periféricos. Agrava-se uma perversa concentração de renda, com suas respectivas 

conseqüências de exclusão econômica e social, manifestando-se no estado de 

insatisfação e desesperança nas populações mais pobres do planeta, que geram 

uma indiscriminada violência e as explosivas taxas de criminalidade em toda parte. 

Nas relações internas no âmbito dos países desenvolvidos, as populações migrantes 

empobrecidas e sem inserção social, sentem-se esmagadas nas suas identidades 

étnicas, religiosas e culturais pelo exacerbamento dos xenofobismos, legitimados 

pelas ações de terrorismos de Estado (Lei Patriótica e Lei de Imigração nos Estados 

Unidos etc.). Tais fatores vêm promovendo as ressurgências de nacionalismos e de 

fundamentalismos religiosos, com perspectivas conflituosas à vista. Entretanto, 

ocorrem também mobilizações de corações e mentes em organizações sociais, 

visando reestabelecer novas formas de negociações. 



 

 Esse processo de mobilização se deu, inicialmente, por meio das explosões 

de protestos contra as organizações internacionais (OMC, Banco Mundial, FMI, 

Fórum Econômico de Davos, OCDE etc.), em diversos locais do planeta, mas 

posteriormente foram se organizando e se institucionalizando no âmbito do Fórum 

Social Mundial e outras plataformas. Essas organizações da sociedade civil se 

organizam em rede, conectadas em todo o planeta via internet, e suas ações são 

motivadas pela idéia contrária dos globalizadores, sintetizada pela fórmula 'pense 

localmente e aja globalmente'. Nessa concepção, inclusive, o fenômeno do 

terrorismo, com motivações locais, passa a travar sua guerra generalizada no âmbito 

global. 

 No quadro do desenvolvimento brasileiro, na atual conjuntura, os sinais não 

são bons. Os rebatimentos da globalização nos seus aspectos políticos, econômicos 

e psicossociais sobre a organização do Estado nacional brasileiro e sobre o seu 

território, vêm constituindo dificuldades, que vão se sucedendo e se acumulando 

sem resolução à vista, evidenciando uma deterioração institucional e 

socioeconômica, caso não devidamente equacionada, a qual poderá incidir numa 

futura ameaça de governabilidade e de legitimidade política. Começa a passar, ao 

contrário da visão do país do futuro, para uma certa sensação de país cronicamente 

inviável, em face dos baixos índices de crescimento econômico aquém de suas 

potencialidades.     

 Nas esferas política e econômica, especialmente aquela política do 'Ajuste 

Fiscal', que, por meio da imposição do mecanismo contábil do 'Superávit Primário', 

se tornou prioritário na política macroeconômica governamental brasileira, ao 

destinar parcela considerável dos recursos orçamentários para o pagamento dos 

juros da dívida, “...na tentativa de fazer o país parecer mais confiável do ponto de 

vista dos credores internacionais...”25, nas políticas recomendadas pelo Consenso de 

Washington.  

 Tal perversa política consiste em cortar gastos, em especial nas despesas de 

capital e nos gastos sociais, que associadas à escorchante carga tributária, 

atualmente em cerca de 38% do PIB, vêm reduzindo minimamente a capacidade de 

investimento do Estado no Brasil e vêm agravando sucessivamente a dívida social 

bloqueando o seu desenvolvimento, podendo, nesse caso, se aplicar aquele 
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conceito de Celso Furtado, referindo-se ao Brasil e, em especial ao Nordeste como 

uma construção interrompida. 

 Com o aprofundamento dessa política, tem sido evidente que a dívida social 

só vem aumentando, juntamente com uma recessão continuada, o desemprego em 

torno de 10,5% na média nacional e a fragilização crescente dos serviços públicos 

essenciais (saúde, educação, segurança pública, infra-estruturas básicas de energia, 

saneamento, transportes etc.). Aí se forma um ambiente que aumenta e agrava as 

desigualdades espaciais e pessoais de renda.  

 Portanto, o País se mantém na expectativa falaciosa de atrair capitais 

externos e poder crescer, ficando então impossibilitado de investir nas regiões ou 

em áreas essenciais para que haja um efetivo desenvolvimento, ou até, 

minimamente, um crescimento econômico, mediante tão amplo e intenso ajuste 

fiscal. O que se segue é menos desenvolvimento, mais dependência, mais 

endividamento e, com este, mais recomendações neoliberais de ajuste fiscal. 

  Por conta disso, o relatório da CEPAL26 de 2005, no seu balanço preliminar 

sobre a economia latino-americana e caribenha, para o Brasil, demonstra que a taxa 

de investimento se arrasta entre 17 e 18% do PIB, enquanto a da América Latina 

tem ficado em torno de 22%; enquanto isso, a taxa de variação na formação bruta 

de capital fixo (FBKF) é de 20% na Argentina, de 19% na Colômbia, de 12,4% na 

América do Sul, e no Brasil foi de apenas 3,5%, ficando abaixo de nós Honduras, 

Bolívia, Panamá, Guatemala e o Haiti.          

 Corroborando tais constatações, afirma então Ricupero27 que onde ocorre a 

excepcionalidade brasileira pesa-me dizê-lo, é quase sempre para pior. Nosso 

crescimento em 2005 só foi melhor que o do Haiti (1,7%), único do continente 

pertencente à categoria dos 'Latest Developed Countries', entre os mais pobres, na 

maioria africanos. Foram o mínimo crescimento do Brasil (2,3%) e o do México 

(3,1%) que puxaram para baixo a média da América Latina (4,1%). Excluídos os dois 

retardatários, a média do Chile, países andinos e a do Cone Sul ultrapassa a do 

conjunto dos países em desenvolvimento, em torno de 6,5% no mesmo período. 

 Fica visível que apesar do intenso esforço financeiro despendido pela política 

do Ajuste Fiscal, embora mantidos os 'fundamentos macroeconômicos' com baixa 
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inflação, numa política macroeconômica nitidamente contracionista, com superávit 

em conta corrente e relativa acumulação de reservas, o Brasil cresce muito menos 

que a média dos países em desenvolvimento na América Latina, ficando também 

aquém quando se contrasta com os elevados níveis contínuos de crescimento 

observados na Ásia nos últimos anos. 

 A carga tributária brasileira, em meados da década de 1960 estava em torno 

dos 20%, indo atingir aos 30% no final da década de 1990. Foram quase 35 anos 

para que o Estado se apropriasse de mais 10% da riqueza produzida no Brasil. A 

face perversa é de que em 2006 a carga tributária chegou aos 38% do PIB. A 

violência fiscal, como resultado da política do Ajuste Fiscal, fica evidenciada quando 

se percebe que num curto prazo, o volume de recursos transferidos da economia 

real para o Estado e daí para o exterior.  

 A atual carga tributária brasileira, de quase 40% do PIB, iguala o Brasil aos 

países da União Européia (UE), especialmente aqueles que adotam o Estado do 

Bem-Estar Social e estão configurados nos melhores indicadores do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU, na medida em que fica mais evidente a 

ausência do Estado brasileiro, pela redução nos investimentos de infra-estrutura 

básica (energia, transportes) e social (assistência social, educação, saúde, 

saneamento e gestão ambiental, habitação). Ao mesmo tempo, o Brasil com sua 

miserável renda per capita anual de US$ 3.500 está com uma carga tributária acima 

dos Estados Unidos, do Japão e do Canadá, apesar de essas economias 

apresentarem uma renda anual por habitante dez vezes maior. Quanto aos países 

emergentes, o Brasil apresenta uma carga tributária muito acima da média de países 

como a Rússia, a China, a índia, a Indonésia, a Argentina, o Chile, o México, etc. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)28, em estudo 

efetuado em 2006, os contribuintes brasileiros trabalham 146 dias do ano para pagar 

tributos federais, estaduais e municipais (de 1º de janeiro a 26 de maio). A 

voracidade tributária é tamanha, porquanto, atualmente, são necessários o dobro do 

que se trabalhava na década de 1970 para pagar todos os tributos.  Constata o IBPT 

que noutros países, como a Suécia (185 dias), a França (149 dias), a Espanha (137 

dias), os Estados Unidos (102 dias), a Argentina (97 dias), o Chile (92 dias), o 

México (91 dias), etc. No caso dos países da União Européia, os contribuintes 
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trabalham mais dias por ano para o pagamento dos tributos, em contrapartida do 

que paga, o Estado oferece e devolve em serviços de qualidade (saúde, educação, 

seguridade social, etc.), sem cobrar por eles. 

 No Brasil, atesta o IBPT que além de trabalhar muito mais dias que o resto do 

mundo para pagar tributos, o cidadão brasileiro da classe média (renda de 7 até 30 

salários mínimos), segundo o Estudo, gasta anualmente mais 113 dias de trabalho 

por ano (de 27 de maio a 15 de setembro), apenas para custear despesas com 

educação, saúde, previdência privada, pedágios, segurança privada e outros 

serviços que deveriam ser adequadamente prestados pelo Estado aos cidadãos. Ou 

seja, o custeio da substituição de serviços públicos veio aumentando 

sucessivamente. Na década de 1970, representava cerca de 25 dias, no final da 

década de 1990 subiu para 102 dias, em 2006 está em 113 dias. O estudo do IBPT, 

curiosamente revela que os gastos com segurança pública no Brasil, em 2005, foram 

de R$ 60 bilhões, somados aos R$ 70 bilhões despendidos pela segurança privada. 

Totalizam cerca de R$ 130 bilhões, superando todo o gasto do Estado em educação 

e saúde para o mesmo período.       

 Conforme Albuquerque29, o atual modelo tributário brasileiro foi desenhado 

pela Constituição Federal de 1988, com objetivo redistributivo social. Quatro foram 

os tributos que mais cresceram em relação ao PIB e contribuíram para acelerar a 

carga tributária entre 1998 e 2005. São eles: o COFINS (de 1,9% para 4,5%); o 

ICMS (de 6,7% para 7,9%); o Imposto de Renda (de 4,5% para 5,8%); as 

contribuições previdenciárias (de 5,1% para 6,4%); a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira, regulamentada em 1994 (de 0,25% para 0,38%), mais 

IOF, IPI, PIS, ISS, etc. Esses tributos determinaram a elevação da incidência de 

impostos sobre bens e serviços (de 12% para 15,7% do PIB), sobre a renda (de 

5,2% para 7,1% do PIB) e sobre a folha de salários (de 6,9% para 8,1% do PIB). 

Quem vem pagando a pesada conta é a classe média e os assalariados, que 

arcaram com mais Imposto de Renda na fonte e mais tributo indireto, e as empresas 

locais que atuam em mercados competitivos, evidenciando as disfunções na atual 

estrutura tributária de crescente evasão e sonegação e informalização na economia.      

 Diante de tais imposições e respectivas implicações derivadas da 

subordinação ao denominado processo de globalização financeira, ficaram cada vez 
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mais estreitas as possibilidades para países emergentes, como o Brasil, 

promoverem um desenvolvimento autônomo a partir de bases nacionais. 

 Nesse contexto da globalização, segundo Benayon30, o objeto principal do 

interesse dos concentradores sediados nos países centrais é o acesso privilegiado 

às matérias-primas a preço vil. As periferias sofrem predação total, e seus habitantes 

são empurrados para condições sociais, políticas e econômicas piores que as do 

século XIX. O desmonte do Estado nacional e sua crescente fraqueza significam 

terem nações inteiras ficado indefesas, com suas pseudo-elites subordinadas aos 

países centrais. “As sociedades foram envolvidas pelo sistema de poder dos centros, 

com a colaboração das burguesias locais, desprovidas de consciência e ineptas a 

liderar a organização do Estado a serviço da sociedade”. [grifo meu]. 

 Nos processos derivados da globalização, como aumento nos fluxos de 

capitais das periferias para os centros e a velocidade com que esses recursos são 

transacionados, bem como pela crescente homogeneidade na adoção de processos 

produtivos de bens e serviços, centrada na convergência dos processos produtivos, 

das suas técnicas e formas de organização, tais fatores associados também vêm 

demandando por uma padronização no arcabouço institucional dos países 

periféricos. 

 Para proceder à adequação exigida pela globalização no arcabouço 

institucional dos países, foi recomendada a adoção do receituário determinado pelo 

Consenso de Washington, que resulta num decálogo concebido em 1989 e 

posteriormente reavaliado, em 1999. O decálogo padronizador e incidente sobre o 

arcabouço institucional dos países periféricos foi: I) desregulamentação comercial; II) 

desregulamentação financeira; III) desestatização; IV) privatização; V) política 

macroeconômica de ajuste fiscal; VI) reforma política; VII) reforma administrativa; 

VIII) reforma tributária; IX) reforma previdenciária; e, X) reforma trabalhista e sindical. 

 A adoção dessas reformas institucionais para a expansão do capitalismo 

globalizador veio ameaçar conquistas sociais adquiridas com base no ideário do 

Estado do Bem-Estar Social. O capital industrial, então constrangido pelo 

acirramento da concorrência e na busca interminável por uma escala potencializada 

pelas novas tecnologias de produção e de gestão, estabelece parcerias, fusões e se 

submete às incorporações e aquisições, que buscam maior concentração. 
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Estabelece-se então um ambiente de flexibilização e terceirização internacional de 

mão-de-obra, impulsionado pelas novas tecnologias e novos formatos 

organizacionais, que baixam custos de comunicação, de logística, em busca de 

maiores vantagens comparativas dinâmicas, inclusive com baixos salários diretos e 

indiretos. 

Enquanto o capital especulativo transita livremente e sem barreiras pelo 

planeta, condicionado apenas pelas taxas de juros oferecidas pelos países e pelo 

câmbio favorável, com um mínimo de riscos, os Estados nacionais periféricos 

praticam a busca pelo 'orçamento equilibrado'. Este se tornou um axioma 

inquestionável na gestão do Estado, como uma salvaguarda contra a inflação, para 

garantir que o capital especulativo possa ser recompensado por sua 'benéfica 

passagem', por mais breve que seja, tão decantada em prosa e verso pelos 

financistas como o atestado de saúde das economias periféricas, na atração dos 

investimentos diretos externos. 

 Fica aí evidenciado o real motivo da imposição pelos organismos multilaterais 

(FMI, Banco Mundial, OMC, BID etc.) da política do Ajuste Fiscal para o combate à 

inflação, mediante o atingimento de crescentes 'superávits primários'. Por isso, os 

governos dos países periféricos se obrigam a desregulamentar de forma 

indiscriminada toda a economia, inclusive os mercados de trabalho ao limite da 

indignidade da renda do trabalhador. Nesse contexto, restritivo e desolador, se 

desmontou qualquer possibilidade de defesa, baseado na autonomia e na soberania 

do Estado. As orientações de políticas econômicas e sociais não mais se fazem no 

âmbito da soberania interna dos Estados nacionais e são coordenadas de fora para 

dentro, buscando uma horizontalização de fundamentos macro-econômicos mais 

compatíveis com as tendências e demandas do epicentro da globalização.  

 Segundo Brum31, a importância do Consenso de Washington advém do fato 

de ter unificado as diversas recomendações, antes dispersas. O governo dos EUA e 

os organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, OMC e BID) passaram a atuar 

de forma mais integrada, com linguagem e orientação comuns. 

 Portanto, sob essas condições estariam dificultadas as condições para um 

projeto de desenvolvimento que fosse derivado de qualquer articulação quer de 

políticas, estratégias ou de planos de investimentos nacionais. Os instrumentos 
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fiscais ou financeiros que pudessem alavancar qualquer projeto de desenvolvimento 

estariam subordinados a um sistema financeiro concentrado e centralizado, 

condicionado por prioridades de uma agenda internacional, e nela as idéias 

operacionalizadas pelo Consenso de Washington. 

 Esse aparelhamento ideológico da globalização concentra sua ênfase apenas 

nos aspectos que interessam ao capital financeiro, em que a expansão do capital 

financeiro como condição exige a estabilidade das moedas, livre trânsito nas 

economias nacionais e oportunidades para o investimento. 

 De acordo com Bourdieu32, são muitas as atuais contradições do mundo 

social, em que trabalhadores sociais: assistentes sociais, educadores, magistrados 

e, também, cada vez mais, docentes e professores primários. Eles constituem a mão 

esquerda do Estado, o conjunto dos agentes dos ministérios ditos 'gastadores', que 

são o vestígio, no seio do Estado, das lutas sociais do passado. Eles se opõem ao 

Estado da mão direita, aos burocratas do ministério das finanças, dos bancos 

públicos ou privados e dos gabinetes ministeriais. Muitos dos atuais movimentos 

sociais exprimem a revolta da pequena nobreza contra a grande nobreza do Estado. 

 Nesse aspecto, também ilustra Bourdieu33, ao comentar que a definição da 

atividade política mudou com a chegada de um pessoal que aprendeu nas escolas 

(de ciências políticas e de administração), que, para parecer sério ou simplesmente 

não parecer fora de moda ou antiquado, era melhor falar de gestão que de 

autogestão e que era preciso, de qualquer forma, assumir a aparência (isto é, a 

linguagem) da racionalidade econômica. Segundo ele, emparedados pelo 

'economismo' estreito e de curto alcance da visão-de-mundo-FMI, que também faz 

(e fará) tantos estragos nas relações Norte-Sul, todos esses semi-habilitados em 

matéria de economia evitam, evidentemente, levar em conta os custos reais, a curto 

e sobretudo à longo prazo, da miséria material e moral, que é a única conseqüência 

certa da 'Realpolitik' economicamente legitimada: delinqüência, violência, 

criminalidade, alcoolismo, terrorismo, drogas etc. Mais uma vez, a 'mão direita', 

obcecada com a questão do equilíbrio financeiro, ignora o que faz a 'mão esquerda', 

confrontada com as conseqüências sociais freqüentemente muito dispendiosas das 

'economias orçamentárias'.  
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 Na América Latina em geral, ao se aprofundar o conteúdo do Consenso de 

Washington, argumenta Batista34, tivemos para a ressurreição das velhas idéias 

liberais a ação promocional de fundações estrangeiras e de organismos 

internacionais e até organizações não-governamentais, muito ativos no 

financiamento e organização de publicações e seminários que monopolarizariam o 

debate acadêmico no continente e que acabariam por influir fortemente na 

orientação das atividades extra-curriculares das universidades latino-americanas, 

afogadas junto com o Estado, em dificuldades financeiras. A imprensa, por meio de 

editoriais ou de articulistas entusiastas do novo velho credo, muitos de passado 

esquerdista, colocaria na defensiva todos os que não se dispusessem a aderir à 

autodenominação da 'modernização pelo mercado', qualificando-os 

automaticamente como retrógrados ou dinossauros etc.  

 Nesse ambiente, o volume da atividade econômica, o seu direcionamento 

estratégico, o ordenamento territorial do espaço econômico e suas implicações 

redistributivas inter-regionais, intra-regionais e interpessoais de renda passariam a 

ser determinadas, então, pela lógica de mercado internacionalizado e pela mera 

financeirização do capital.     

 Após essas modificações de profundas conseqüências sobre o arcabouço 

institucional do Estado nacional, se abateu um verdadeiro 'tsunami neoliberal' sobre 

os países periféricos, quase os conduzindo a um caos institucional, que se refletiu na 

desordem política, social, econômica sobre a América Latina. Em conseqüência, o 

processo da globalização econômico-financeira em curso aumentou a concentração 

de renda e fragilizou a capacidade desses Estados em continuar protegendo seus 

mercados internos e, conseqüentemente, desequilibrou suas contas de balanças de 

pagamentos e comercial.  

 Em verdade a globalização é um neologismo, geralmente associado ao 

pensamento econômico e, de forma mais ainda específica, à fluida mobilidade 

internacional do capital financeiro. A discussão referente a esse tema tende a se 

esgotar na análise reducionista de aspectos associados à área financeira ou de 

comércio entre nações e blocos comerciais. No entanto, há que se considerar 

algumas variáveis impostas e de seus impactos no âmbito interno do País, 
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especialmente nas relações institucionais com rebatimentos no aspecto da 

organização territorial interna e federativa. 

 Segundo Oliveira35, a completa irrelevância da Política e de sua incapacidade 

de dirigir a sociedade ou de pautar a política brasileira tem produzido aqui um efeito 

devastador, o fundo da irrelevância da política é a desigualdade. O capitalismo 

periférico atual não respeita nenhuma institucionalidade. A institucionalidade criada 

nos últimos dois séculos não agüenta o capitalismo periférico. Ela é incapaz de 

regular os conflitos postos pela marcha forçada do capitalismo periférico. Não tem 

uma regra que possa ser obedecida mais de seis meses. Em qualquer atividade 

econômica, tudo ultrapassa a regra institucional. A remodelação permanente é 

espantável, e isso desbarata qualquer regra. E aí, vem o pior, que são os vasos 

comunicantes. A fronteira entre o legal e o ilegal acabou, não existe. Estabeleceu-se 

um sistema de vasos comunicantes. A corrupção e as organizações criminosas 

estão no meio disso tudo.  

 

1.4 A CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 Há a configuração de uma nova divisão territorial do trabalho, numa nova 

geopolítica, respondendo pela expansão das fronteiras de acumulação e pelos 

sistemas espaciais de controle. Nessa conjuntura, afirma Becker36 que não se trata 

mais de uma geopolítica de apropriação direta de territórios desconhecidos pela 

expansão do povoamento, mas sim de apropriação do poder de decisão dos 

Estados nacionais, apropriação disputada por três potências hegemônicas – Estados 

Unidos, União Européia e Japão -, com a marcante dominância dos Estados Unidos. 

Num quadro de economia unificada, os investimentos são externamente 

competitivos e seletivos. Países e regiões periféricas são ou não são incorporados 

aos circuitos globais de forma parcial ou setorial, processando profunda 

diferenciação territorial.  

 A capacidade de resposta dos Estados é um fator limitante da globalização e 

decorre de duas condições: a) adaptabilidade interna, sobretudo, por meio da 
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regulação, isto é, desenvolvendo novos instrumentos, arranjos institucionais 

autônomos, criação de estruturas com grupos econômicos importantes e outros 

mecanismos: b) adaptabilidade externa, para gerir laços internacionais nos países 

desenvolvidos, globalização e força do Estado são mutuamente reforçados e não 

antagônicos, mediante a geo-economia, isto é, por meio de estratégias concertadas 

entre o Estado e suas empresas, com incentivos para investimentos, relocação de 

redes produtivas e alianças. Os Estados atuam como catalisadores das estratégias 

de internacionalização. No entanto, se a globalização pode estabelecer limites 

efetivos ao Estado-Nação, estes, como resposta, também devem estabelecer limites 

à globalização. 

 Na sua análise das políticas de integração nacional e desenvolvimento 

regional, Becker37 adota a conceituação de Demétrio Magnolli, que leva em conta a 

análise da história brasileira contemporânea, fazendo a constatação de cinco 

valores, tidos e havidos como básicos e permanentes, constitutivos do interesse da 

Nação brasileira: i) o desenvolvimento; ii) a autonomia; iii) a paz e a estabilidade em 

seu entorno; iv) o respeito à diversidade cultural; e, v) a democracia. 

 O interesse nacional38 pode assim ser definido como um conjunto de 

necessidades, interesses e aspirações compartilhados pela sociedade em suas 

interações com o mundo. Deve abarcar valores fundamentais que traduzam a 

herança histórica e os condicionantes políticos e geo-econômicos. No caso 

brasileiro, esse interesse nacional está configurado na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, nos seus Princípios Fundamentais (art. 1º; 2º; 3º e 

4º)39. 

 A busca pelo desenvolvimento econômico é talvez o consenso mais 

permanente da história do Brasil durante o século XX, continuando neste início de 

século XXI. Este consenso resultou da convicção de que os problemas sociais 

brasileiros poderiam ser superados pelo progresso econômico, anteriormente 

focalizados no Brasil potência, com prioridades em grandes projetos, atualmente 

incorporando mais um conjunto de exigências associadas à cidadania, como o 
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acesso universal à educação e a tecnologia, qualificação para o trabalho, estímulo à 

pesquisa científica, melhoria geral da qualidade de vida da população brasileira, 

inclusão social e preservação de meio ambiente. Essa aspiração pelo 

desenvolvimento figura no art. 3º, II da Constituição Federal de 1988. 

 A autonomia como valor quase sempre esteve associada à busca pelo 

desenvolvimento, aqui entendida como a capacidade de o povo escolher seus 

próprios rumos sem constrangimentos externos impostos. A autonomia materializa o 

desejo coletivo de superação das diversas formas de dependência a que já esteve 

submetido o País, constituindo um fio condutor da política externa brasileira. Pode 

ser também encarada a autonomia como a capacidade de definir coletivamente – 

quer seja no plano nacional ou regional – esses interesses nacionais, especialmente 

a integração nacional. Esses assuntos estão contidos e afirmados nos Princípios 

Fundamentais da Constituição de 1988, nos seus art. 1º, I (soberania); parágrafo 

único (todo o poder emana do povo); art. 3º (objetivos fundamentais), I (construir 

uma sociedade livre, justa e solidária), II (garantir o desenvolvimento nacional), e III 

(erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais); art. 4º (princípios nas relações internacionais), I (independência nacional). 

 O conceito de paz e estabilidade em seu entorno é uma prioridade máxima. O 

Brasil consolidou suas fronteiras e não tem hoje quaisquer aspirações 

expansionistas. Na percepção brasileira, quaisquer focos de instabilidade regional 

correspondem a uma ameaça direta ao interesse nacional. O Brasil necessita cada 

vez mais do seu entorno, tanto para a complementação de sua matriz energética 

quanto para a consolidação de um espaço econômico ampliado, colaborando, 

inclusive, para a superação de crises de países vizinhos e revelando a importância 

atribuída à estabilidade regional. Nesse caso, temos consolidados os princípios nas 

relações internacionais do Brasil no art. 4º, I (independência nacional), III 

(autodeterminação dos povos), IV (não-intervenção), V (igualdade entre os Estados), 

VI (defesa da paz),VII (solução pacífica dos conflitos), IX (cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade) e parágrafo único (integração econômica, política, 

social, cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações) da Constituição Federal de 1988. 

 O respeito à diversidade cultural é outro dos valores fundamentais da 

sociedade brasileira, com forte enraizamento histórico e cujos méritos ainda não se 

projetam no cenário internacional com a força devida. É evidente que a sociedade 



 

nacional apresenta um grau elevado da qualidade da coesão e da assimilação das 

correntes imigratórias. É inegável a magnitude do problema social, mas a 

prevalência do respeito à diferença como valor nos confere a legitimidade na defesa 

de princípios universais de eqüidade.  

 A democracia é o mais recente consenso nacional a se tornar um valor 

permanente. Apesar de padecer ainda de imperfeições no seu funcionamento, o 

sistema político atual, tem dado mostras de maturidade e estabilidade em situações 

de crises complexas, especialmente na atual profunda crise ética, com a corrupção 

refletida nos poderes da República, oportunidade em que fica evidenciada a opção 

pela democracia.  

 Muitos desses conceitos são coincidentes com aqueles defendidos pela 

Escola Superior de Guerra (ESG) assim classificados nos seus Fundamentos 

Doutrinários40, enquadrados como Objetivos Nacionais Permanentes e classificados 

como: 1) a democracia; 2) a integração nacional; 3) a integridade do patrimônio 

nacional; 4) a paz social; 5) o progresso; e 6) a soberania. 

 Na classificação da ESG, a democracia deve ser a incessante busca de uma 

sociedade que propicie um estilo de vida identificado pelo respeito à dignidade da 

pessoa, pela liberdade e pela igualdade de oportunidades. Em segundo lugar, é a 

adoção de um regime político que se caracteriza fundamentalmente por: i) contínuo 

aprimoramento das instituições e da representação política, bem como sua 

adequação aos reclamos da realidade nacional; ii) legitimidade do exercício do 

poder político, por intermédio do governo de maioria e do respeito às minorias; iii) 

organização de um estado de direito, significando a participação da sociedade na 

condução da vida pública; garantia dos direitos fundamentais da pessoa; iv) 

pluralidade partidária; v) divisão e harmonia entre os poderes do Estado; vi) 

responsabilidade de governantes e governados pela condução da ação política; e 

vii) alternância no poder. 

 O fundamento da integração nacional significa a consolidação da comunidade 

nacional, com solidariedade entre seus membros, sem preconceitos ou disparidades 

de qualquer natureza, visando à sua participação consciente e crescente em todos 

os setores da vida nacional e no esforço comum para preservar valores da 
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nacionalidade e reduzir desequilíbrios regionais e sociais de renda. Incorporação de 

todo o território ao contexto político e socioeconômico da Nação brasileira. 

 Quanto ao fundamento da integridade do patrimônio nacional, significa a 

integridade territorial do mar patrimonial, da zona contígua, da zona exclusiva 

econômica e da plataforma continental, bem como do espaço aéreo e sobrejacente. 

Promover a integridade dos bens públicos, dos recursos naturais e do meio 

ambiente, preservados da exploração predatória. Preservar a integridade do 

patrimônio histórico-cultural, representado pela língua, costumes e tradições, enfim, 

a preservação da identidade nacional do povo brasileiro. 

 Outro fundamento defendido pela ESG, na visão de uma sociedade que 

cultua os valores de fraternidade e de solidariedade na construção de uma 

sociedade livre e justa, a paz social constitui condição necessária e efeito desejado. 

A paz social reflete um valor de vida, decorrente do consenso em busca de uma 

sociedade caracterizada pela conciliação e harmonia entre pessoas e grupos 

sociais, principalmente nas relações entre o capital e o trabalho, e por um sentido de 

justiça social que, valorizando as potencialidades da nação brasileira na sua vida em 

comum, beneficie a todos, ampliando a qualidade de vida do povo. 

 No fundamento do progresso, a ESG constata que com base no passado e no 

presente, como idéia, se projeta no futuro sob a forma de objetivo dentro das 

seguintes características: i) compromisso com crescimento econômico, compatível 

com as potencialidades do Brasil; ii) capacidade de prover a segurança econômica e 

social, individual e coletiva; iii) promover a contínua elevação do padrão de vida do 

povo brasileiro; iv) desenvolver a educação, a ciência e a tecnologia, a fim de 

melhorar a qualidade de vida; v) promover a elevação dos padrões de saúde e 

sanitários; vi) promover a eficiência, a eficácia e a efetividade do desenvolvimento no 

plano político; vii) aperfeiçoamento ético, moral e espiritual do povo brasileiro. 

 No tópico da soberania, a ESG afirma a manutenção da intangibilidade da 

Nação, assegurada a capacidade de se autodeterminar e de conviver com as 

demais Nações, em termos de igualdade de direitos, não aceitando qualquer forma 

de intervenção em seus assuntos internos nem participação em atos dessa natureza 

com relação a outras nações. A soberania significa, também, a supremacia da 

ordem jurídica do Estado em todo o território nacional. 

 

 



 

1.4.1 A DOUTRINA DA ESG 

 

 Nos fundamentos e na concepção estratégica da ESG, a questão territorial é 

essencial. O território é definido como o espaço, política e juridicamente considerado 

como base substantiva do Poder Nacional. Consiste o território na base geográfica, 

física, que oferece ao seu Povo as condições de desenvolver sua cultura e suas 

instituições em condições de segurança. Na medida em que a Nação é entendida 

como um conjunto de pessoas que, sobre a base territorial definida, revelam 

consciência de uma identidade própria, evidenciada pela territorialidade que alicerça 

o conceito de Nação e reforça o conceito de identidade nacional. O Estado-Nação é 

o elemento estrutural e tem na soberania o seu atributo essencial.  

 Segundo a ESG41, o território nacional constituiria, irretorquivelmente, base 

não só do poder do Estado, mas em sentido amplo do poder da Nação-Estado, em 

seu relacionamento com as demais Nações-Estados e, internamente, na relação 

com o seu fundamento humano, o Povo. Criariam um conjunto de estímulos e 

desafios (geopolíticos), que, freqüentemente, encontram repercussão tanto nas 

alianças e rivalidades históricas do Estado Nacional quanto, internamente, na forma 

histórica do Estado (unitário ou composto: federação) e, em decorrência, na própria 

estrutura interna da distribuição espacial do poder político: maior ou menor 

centralização ou descentralização da competência decisória, nos níveis político e/ou 

administrativo.      

 Conforme Santos42, o território de todas as nações, no presente período 

histórico, se transforma no território nacional da economia internacional, com todas 

as suas conseqüências. Então, a unicidade das técnicas, a unicidade da informação, 

a unicidade do motor da economia, da violência do dinheiro em estado puro e da 

violência da informação transformam o território em algo poroso, de difícil controle 

pelos Estados nacionais, submetidos a um ritmo que escapa ao comando das 

sociedades nacionais e locais e que, por conseguinte, torna difícil toda a tarefa que 

tenha por base a questão da territorialidade.         
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 Justifica Santos43, mais adiante, que a globalização não só representaria o 

interesse de uma minoria das populações, mas também de uma minoria de 

interesses econômicos, que se impõem aos países independentemente das suas 

heranças culturais, políticas, econômicas, sociais, territoriais etc. Nesse caso, visto o 

território como algo que é usado, que pode ser usado como um todo pela nação 

inteira e por frações tanto nacionais como não-nacionais. É curioso que um certo 

número de empresas necessita trabalhar apenas alguns pontos do território, desde 

que sejam bem equipados, geralmente, pelo poder público. O Estado é forte no 

equipamento desses lugares e entrega, gratuitamente – às vezes, entrega pagando 

– às empresas internacionais. O fenômeno de chantagem sobre o poder público 

pelas empresas não é brasileiro, é internacional. 

 Na sua análise quanto ao aspecto da projeção dos interesses empresariais na 

territorialidade, Santos44 classifica-os como empresarial territorial e empresarial não-

territorial. As empresas territoriais, que são a maioria das empresas nacionais, não 

podem funcionar senão pelo território, pelas horizontalidades, pelo fato de já 

estarem naqueles lugares, naquelas áreas, naquelas regiões, numa relação 

profunda com o território, uma relação com a cultura, que são suscetíveis de nascer, 

crescer e que ajudam a produzir uma cultura. No entanto, há uma oposição das 

empresas não-territoriais, na maioria multinacionais que encorajam os intelectuais, 

especialmente nas universidades, a dizerem que o território não existe mais, que o 

lugar não conta, que as regiões morreram, porque a pesquisa acadêmica é 

estreitamente dependente, hoje, dessa produção internacional de idéias a serviço 

desse fantasma, o mercado global que se estabelece, com a condição da supressão 

das culturas locais, regionais e mesmo nacionais. Esta é a qualidade do novo 

capitalismo: o dinheiro em estado puro é o centro do universo e não mais o homem, 

que se instala com enorme desenvoltura no mundo e no Brasil, em particular, que 

ora renunciou a um projeto de nação.    

 Entretanto, depois de quase duas décadas na implementação do rolo 

compressor das políticas neoliberais, a América Latina vem acordando desse torpor 

passivo e, atualmente, busca politicamente uma nova recomposição institucional 

fundada num projeto nacional, centrada no revigoramento do Estado nacional, 
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buscando uma maior autonomia financeira e pela recuperação de um capital 

nacional, com investimentos na formação bruta de capital fixo, na restauração do 

capital social e na acumulação tecnológica, pela reafirmação da soberania nacional, 

como forma de gerar um desenvolvimento autônomo. 

 Sobre essas recentes experiências políticas de mobilização nacional nos 

campos político, econômico, social, institucional, cultural etc, - que emergem na 

Venezuela, Argentina, Bolívia, Peru, Chile e no Equador ora desafiando os cânones 

da globalização e enfrentando as estreitas possibilidades de promoverem condutas 

de desenvolvimento autônomo -, cabe a observação de que talvez seja possível 

quebrar o 'círculo de giz' condicionante da globalização que até então vinha 

exaurindo a energia nacional, por meio da modelagem globalizante, que vem 

produzindo os atuais fatores limitantes ao desenvolvimento das periferias. 

 É hora de começar de novo, com base numa nação potencialmente ativa que 

tivesse um projeto de nação, na reconstrução do Estado e do território brasileiro, que 

estão intrinsecamente associados ao longo da história. Como sabemos, a questão 

da consolidação espacial e da própria unidade nacional é elemento determinante no 

formato geopolítico do Brasil.  

 Cumpre lembrar que a ESG foi uma das primeiras instituições no Brasil a 

colocar seus conceitos geo-estratégicos da integração nacional, da integridade do 

patrimônio nacional, do progresso e da soberania nacional, entre outros, 

consolidados nos fundamentos dos denominados Objetivos Nacionais Permanentes, 

assim classificados nos seus Fundamentos Doutrinários, como base para a 

formulação do Método para o Planejamento da Ação Política45. 

 A ESG foi criada em agosto de 1949 por Juarez Távora, Cordeiro de Farias, 

Golbery do Couto e Silva, Meira Mattos etc., após o término da Segunda Guerra 

Mundial (1939/1945) e no início da Guerra Fria (1948/1990), inspirada no War 

National College dos Estados Unidos, motivada pelos veteranos da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, com a experiência norte-americana bem-

sucedida da mobilização e da logística de guerra, que causaram neles a sensação 

de que seria possível ao Brasil atingir um alto nível de desenvolvimento industrial46. 

Sua implantação contou com a assessoria de conselheiros franceses e norte-

americanos.     
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 A ESG, nos seus conceitos básicos, desde sua fundação até os dias de hoje, 

adota como princípios filosóficos de compromisso: i) fidelidade à democracia; ii) 

preponderância do interesse nacional sobre qualquer outro interesse; e, iii) 

valorização do ser humano, como princípio e fim do desenvolvimento, síntese das 

aspirações e interesses nacionais. As características que marcam a Doutrina da 

ESG são os seguintes: i) humanista; ii) da brasilidade; iii) do realismo; iv) 

espiritualista; v) democrática; e, vi) adogmática47. [grifos meus] 

 Os trabalhos produzidos pela ESG, desde a sua fundação, sempre visaram 

demonstrar que o Brasil, em decorrência de suas potencialidades, localização 

geográfica, recursos humanos e naturais disponíveis, espaço territorial etc., possuía 

as condições indispensáveis para se tornar uma grande potência. De que o 

desenvolvimento do Brasil tem sido retardado por motivos suscetíveis de remoção e 

que, para a aceleração do desenvolvimento, se exigiria uma energia motriz e de um 

conseqüente processo de aplicação dessa energia. Segundo ela, a segurança 

nacional, como vetor para a afirmação da soberania nacional, seria função mais do 

potencial nacional e do seu desenvolvimento do que de seu potencial estritamente 

militar.  

 Dos cursos da ESG participam não apenas militares, como também civis, 

sendo estes últimos a sua maioria. Seu objetivo é contribuir para formar uma elite 

brasileira, militar e civil, de pensamento afinado com os pilares da segurança 

nacional e do desenvolvimento nacional, com capacidade para influenciar os rumos 

do País, de acordo com suas necessidades, interesses e aspirações. A ESG afirma 

que os Objetivos Nacionais Permanentes devem estar efetivamente internalizados 

no 'ethos' e nas práticas das elites dirigentes e da vontade nacional, a quem 

incumbe captar, promover e realizar as necessidades, interesses e aspirações 

nacionais. 

 Os egressos dos seus cursos estariam habilitados para exercer funções de 

liderança nas áreas militar, governamental, empresarial, política, econômica, social, 

científica e tecnológica etc. Um dos principais cursos da ESG é o de Altos Estudos 

de Política e Estratégia, onde são analisados, do ponto de vista estrutural e 

conjuntural, toda a problemática brasileira, com suas potencialidades e óbices, com 

proposições e recomendações para superação por meio de políticas de Estado.         
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 Comenta Miyamoto48 que o interesse nacional traduzido nos Objetivos 

Nacionais Permanentes é compatível com os reais e duradouros interesses do povo 

brasileiro e proporciona o referencial maior para os estudos da Escola Superior de 

Guerra. 

 A doutrina da ESG49, nas suas prioridades centradas na integração nacional, 

na integridade do patrimônio nacional, no desenvolvimento nacional, na paz social e 

na soberania nacional, observa que o descompasso ou o conflito entre os objetivos 

estabelecidos pelo governo e as autênticas aspirações nacionais comprometem a 

legitimidade e as ações do governo e contribuem para a desagregação nacional.     

 Nas reflexões de Becker50, no Brasil, historicamente, o discurso da 'unidade 

nacional' foi básico para fortalecer o Estado até os primórdios da industrialização. 

Por sua vez o discurso da 'integração nacional' fundamentou o 'nacional-

desenvolvimentismo', assumindo forma elaborada e prática vigorosa no início dos 

anos setenta. A incorporação dos 'espaços vazios' ao domínio da Nação foi parte 

essencial do projeto geopolítico nacional de modernização e de ascensão a potência 

regional e revelou um novo significado do território na mediação entre o Estado e a 

sociedade, o de recurso simbólico de formação de um indivíduo coletivo. 

 A entrada atual de empresas multinacionais que passaram a controlar 

extensas áreas tanto no interior como em regiões estratégicas do País vem 

levantando inúmeras questões, conforme reflete Myiamoto51. “Ou o capital 

multinacional não representa nenhum perigo, colocando abaixo o princípio de que a 

soberania é importante para a própria segurança do País, ou então a geopolítica 

pensada em termos estritamente estratégicos pouco representa no contexto atual”. 

 Para se compreender melhor o fundamento constitucional de integração 

nacional, especialmente no caso do Brasil, cabe o entendimento de que diante de 

sua extensão territorial e de potencialidades portadoras de futuro nele incluídas, em 

face da perspectiva de resolução dos graves problemas dos desequilíbrios inter-

regionais, intra-regionais e interpessoais de renda, que são condicionantes para o 

desenvolvimento, a paz social e a própria unidade nacional, mesmo a despeito da 

globalização, converge para um objetivo, que é a integração territorial.  
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 A efetiva integração territorial do Brasil é a única garantia para a sua 

governabilidade, também como condição para qualquer papel que o País venha a 

desempenhar no plano internacional. A ocupação efetiva do território nacional foi 

sempre uma das preocupações primeiras da geopolítica não só do Brasil, mas em 

todos os países que possuem grandes áreas territoriais ou que a aspirem um espaço 

no jogo do poder internacional. 

 

1.4.2 A GEOPOLÍTICA 

 

 No fim do século XIX, o desenvolvimento dos estudos da Geografia Humana 

fez despontar a Geografia Política, ramo mais especializado. A Geografia Política 

prosperou então nos meios acadêmicos europeus, especialmente na Alemanha, com 

os geógrafos Ratzel, Maull e Kjellen, e na França, com Vidal de La Blache, Martonne 

e Vallaux. O aprofundamento dos estudos das relações sobre os entes políticos e a 

geografia levou à constatação de que as condições geográficas podiam influir no 

destino político das nações. Daí a evolução para um novo ramo do conhecimento, a 

Geopolítica, como o estudo da influência do meio geográfico (extensão, posição, 

localização, clima, solo, relevo, recursos naturais, recursos humanos, etc.) no 

destino político dos povos, de que ao longo da história o homem, atuando sobre o 

meio ambiente e no território, cria civilizações.  

 Em Meira Matos52, a Geopolítica é definida como o estudo da influência da 

geografia no destino político dos Estados. Pode ser também conceituada a 

Geopolítica como o ramo do conhecimento que estuda e avalia a influência da 

geografia nos processos políticos. 

 A Geopolítica, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, 

fertilizou intensamente a academia, o pensamento e a ação política. Na Alemanha, 

os já citados Ratzel, Haushofer e Hitler; na França, La Blache, Vallaux,  Brunhes e 

De Gaulle; na Grã-Bretanha, Curzon, Mackinder, Toyinbee e Churchill; na Rússia, 

Lênin, Trotsky e Stálin; nos Estados Unidos, Mahan, Spykman, Theodore e Franklin 

Roosevelt, todos sustentaram a idéia da essencialidade territorial do Estado 

Nacional, inclusive com suas projeções sobre o ambiente externo, como idéia de um 
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espaço vital (lebensraum) de realização das necessidades, interesses e aspirações 

dos seus povos, na busca pela prerrogativa de auto-determinar o seu destino. 

 A Geopolítica, como estudo do determinismo do ambiente físico sobre a 

política dos Estados, estava meio letárgica desde o fim da Guerra do Vietnã (1975). 

Após vários anos de recusa dos foros de cidadania entre as Ciências Sociais mais 

centrados nas sociedades, nos grupos sociais e nos indivíduos, por fim, atualmente, 

o estudo dos fatores geográficos voltou a ser visto em sua relação com os 

fenômenos políticos. A análise das relações internacionais nesta última década 

dirigiu novamente sua atenção para variáveis como o ambiente físico, distância, 

recursos humanos, recursos naturais, recursos energéticos etc., também 

denominadas variáveis ecológicas. 

 No processo da globalização, os globalistas tentaram decretar a extinção do 

pensamento geopolítico, na medida em que defendem a tese de que o impacto da 

globalização tornaria obsoletos os valores fundamentais da política nacional e 

internacional, que são a soberania e a autodeterminação dos povos. Sua 

obsolescência se apoiaria na inevitabilidade do desaparecimento das soberanias por 

meio da transterritorialidade das fronteiras, via livre circulação de capitais e 

mercadorias, bem como pela hegemonia financeira e tecnológica dos países 

centrais. 

 Segundo Meira Matos53, o fato histórico está sempre relacionado com as 

condições de espaço e tempo. Esses fatores – espaço e tempo – foram atingidos 

com intensidades desiguais pelo impacto da tecnologia moderna. A incidência sobre 

os hábitos e costumes da sociedade, provocada pelos extraordinários avanços 

tecnológicos, atingiu muito mais o fator tempo do que o fator espaço. O espaço 

geopolítico, em si, pouco mudou. Os Estados Unidos, a China, o Japão, a Rússia, a 

França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Argentina e o Brasil conservam 

quase o mesmo território que possuíam no final do século XIX. Sobre esses mesmo 

territórios, o homem tecnotrônico moderno adquiriu novos e extraordinários 

instrumentos de ação para dominar a natureza e colocá-la a seu serviço. No 

decorrer desses últimos cem anos, constatamos que a base espacial pouco mudou. 
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Suas características de extensão, forma e posição continuam válidas como 

expressões políticas.   

 O pensamento geopolítico brasileiro surgiu dando os primeiros passos nas 

décadas de 1920 e 1930, passando depois por um processo de maturação nas 

décadas de 1940 e 1950, mas conseguiu obter um papel de realce na década de 

1960, entrando depois em declínio nos anos 1970, fazendo uma revitalização a partir 

de meados da década de 1990, provocada pelos influxos da globalização.  

 No plano internacional, diversos trabalhos acadêmicos que retomaram o foco 

do estudo da Geopolítica, entre eles os clássicos de Henry Kissinger (Diplomacia, 

1994), Václav Havel (A Nova Medida do Homem, 1994), Jacques Delors (Questões 

Concernentes a Segurança Européia, 1993), Judith Goldenstein e Robert Keohane 

(Idéias e Política Externa: instituições e mudança política, 1993), Francis Fukuyama 

(O Fim da História, 1990), Robert Keohane e Joseph Nye (O Fim da Guerra Fria na 

Europa, 1991), Zbigniew Brzezinski (Fora de Controle, 1993), Jean Christophe Rufin 

(O Império e os Novos Bárbaros, 1991), Paul Kennedy (Ascensão e Queda das 

Grandes Potências, 1989) e o mais clássico e mais recente deles o de Samuel 

Huntington (O Choque de Civilizações: e a recomposição da ordem mundial, 1996), 

entre outros. Tais preocupações tornaram-se mais evidentes depois dos atentados 

de 11 de setembro de 2001, o agravamento da situação no Oriente Médio, o 

petróleo e a problemática energética. 

 Na Geopolítica, a teoria determinista considera o Estado como um ser vivo. 

Esta teoria é muito desenvolvida no Brasil. Todavia ao contrário do que diz a escola 

ratzeliana quando se refere ao fato de o Estado 'morrer', no caso do Brasil, país que 

tem fronteiras com dez outros países, que possui uma área continental à manter, um 

vasto potencial econômico a explorar para suprir as necessidades, os interesses e 

as aspirações do povo brasileiro, a Geopolítica deve retomar a sua urgente 

centralidade nas preocupações do meio acadêmico e das elites dirigentes nacionais, 

sob pena de afundarmos num quadro de crescente desagregação. Era a 

Geopolítica, até pouco tempo, no Brasil, uma disciplina típica das escolas militares.  

 Contudo, paralelamente aos clássicos como Golbery do Couto e Silva 

(Geopolítica do Brasil, 1981) e Meira Matos (Geopolítica e as Projeções do Poder, 

1977; e Geopolítica e Trópicos, 1984), Manuel Correia de Andrade (A Questão do 

Território no Brasil, 1995; A Terra e o Homem no Nordeste, 1998; A Federação 

Brasileira: uma análise geopolítica e geo-social, 1999). Surge uma nova geração de 



 

pesquisadores brasileiros interessados na Geopolítica, como Paulo Nogueira Batista 

(Em Defesa do Interesse Nacional: desinformação e alienação do patrimônio público, 

1995), Pedro Bandeira (Reflexões sobre a Definição das Políticas Territoriais e 

Regionais do Brasil, 2000), Bertha Becker (Construção das Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional, 2000), Paulo Bonavides (Do País 

Constitucional ao País Neocolonial, 1999), Wilson Cano (Reflexões sobre o Brasil e 

a Nova (Des)Ordem Internacional, 1995),  Shiguenoli Myiamoto (Geopolítica e Poder 

no Brasil, 1998), Carlos Pacheco (Fragmentação da Nação, 1998), Haroldo Torres 

(Possibilidades Limites de uma Política Brasileira de Integração Nacional, 2000), 

Darc Costa (Estratégia Nacional, 2003), Iná de Castro (Geografia e Política, 2005), 

Milton Santos (Por uma Outra Globalização, 2000), Terezinha de Castro entre 

outros.  

 Os pensamentos estratégico e geopolítico brasileiro até a década de 1980 

ocorriam nos ministérios militares, Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), 

Escola Superior de Guerra (ESG), Escolas de Comando e Estado Maior das Forças 

Armadas (ECEME, EGN, ECEMAR) e na pioneira Universidade de Campinas 

(UNICAMP). A partir de 1990, foram criadas a Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República (SAE) e um centro de estudos estratégicos na 

Universidade de São Paulo (USP). Diante das atuais preocupações acadêmicas 

sobre o tema, então surgiram novos centros de estudos estratégicos na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Universidade de Brasília (UnB), 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, ultimamente, na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sinal indicativo da importância do 

assunto. 

 As tendências da globalização, da configuração do Estado-Nação e do 

território são elementos essenciais a serem considerados pela Geopolítica, em face 

do interesse nacional, na dinâmica das transformações em curso no mundo e no 

País e de seus rebatimentos sobre a vida nacional e sobre o território, nos diversos 

recortes políticos, federativos, institucionais, administrativos, econômicos e culturais. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II – A REGIÃO 

 

2.1 CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA 

 

 Os Estados podem ser considerados dos tipos simples ou unitário quando 

apresentam uma organização política única, sem divisões internas, com apenas um 

único governo, embora, do ponto de vista administrativo, possa se desdobrar em 

departamentos regionais ou locais aos quais esse governo central delega funções. 

Tais instâncias ou divisões internas administrativas não dispõem de qualquer 

autonomia ou esfera própria de competência, exceto aquela delegada pelo órgão 

central. Temos como exemplos à França e Portugal. 

 Em meio às formas de Estado, a forma unitária é considerada a mais simples 

e a mais homogênea. A ordem jurídica, a ordem política e a ordem administrativa se 

acham aí conjugadas em perfeita unidade orgânica, referidas a um só povo, um só 

território, um só titular do poder público de império. Tal unicidade é típica dessa 

forma de Estado, que, por sua própria natureza, tem caráter centralizado. 

 

2.1.1 TIPOS DE CENTRALIZAÇÃO 

 
 Argumenta Bonavides54 que a centralização abrange as seguintes formas: 

centralização política e centralização administrativa; centralização territorial e 

centralização material; centralização concentrada e centralização desconcentrada, 

na terminologia mais usual dos modernos publicistas. Então classifica historicamente 

duas formas de centralização: a centralização territorial e a centralização material. 

Na primeira, o poder do Estado se estende a porções cada vez mais largas do 

território; na centralização material, observa-se a dilatação das competências do 

Estado a assuntos ou interesses anteriormente ligados a poderes menores e 

particulares, providos de certa autonomia e até alheios ao ordenamento estatal.    

 É intrínseca ao Estado unitário a centralização política, mantida sob um único 

ordenamento jurídico. A centralização administrativa55, por seu turno, apresenta 

aspectos variáveis nesse tipo de organização estatal. Às vezes, a estrutura unitária 
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se instaura mediante centralização concentrada, que submete os quadros todos da 

administração a um único centro de decisões políticas, que circulam para baixo, por 

meio dos canais administrativos, tendo na administração pública hierarquizada sua 

intermediação e implementação.  

 Noutros casos, a gestão política se dá pelo mecanismo da centralização 

desconcentrada56, pois os órgãos inferiores das administrações têm a faculdade 

parcial, delegada pela autoridade superior, de tomar e executar decisões em nome 

do poder central, com todos os laços de dependência hierárquica. Contudo, não se 

deve confundir a centralização desconcentrada com descentralização, uma vez que 

a desconcentração não cria agentes administrativos independentes, conforme o 

entendimento de Burdeau. 

 Há uma definição clássica de que no Estado unitário a centralização 

administrativa conduz, via de regra, a uma aplicação da lei ou a uma gestão dos 

serviços, por meio dos agentes do poder, de todo independente do meio que as leis 

regem ou do grupo a quem interessam os serviços. Por outro lado, contesta 

Caetano57 que nem sempre é fácil distinguir o Estado unitário do Estado federal: é 

que há Estados unitários divididos em províncias amplamente descentralizadas com 

faculdades legislativas e executivas, como acontece, por exemplo, na República 

Italiana e aconteceu com as Províncias no Brasil depois do Ato Adicional de 1834 à 

Constituição imperial de 1824. 

 Por sua parte a centralização administrativa apresenta aspectos variáveis 

nessa forma de organização estatal. Às vezes, a estrutura unitária se instaura 

mediante centralização concentrada, que submete os quadros todos da 

administração a um único centro de decisões. Noutras circunstâncias, a 

centralização é desconcentrada, na medida em que os órgãos inferiores da 

administração têm a possibilidade de tomar e executar decisões pelo poder central 

do qual recebem delegação. 

 Como se vê, a centralização concentrada mantém intacto o poder jurídico 

normativo dos governantes, bem como todo o aparelho material de coerção (força 

pública), que ministra os meios indispensáveis à aplicação das medidas 

administrativas ou legislativas tomadas pela autoridade estatal única. 
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 A centralização desconcentrada importa no reconhecimento de pequena 

parcela de competência aos agentes do Estado, que se investem de um poder de 

decisão cujo exercício lhes pertence; poder, todavia, parcial delegado pela 

autoridade superior, à qual continuam presos por todos os laços de dependência 

hierárquica.  

 Do processo de centralização no Estado unitário, resultam inúmeras 

vantagens e desvantagens políticas e administrativas. Seriam vantagens a vigência 

de uma única ordem político-jurÍdico-administrativa em todo o país, o fortalecimento 

da autoridade governante, o fortalecimento da unidade nacional e racionalização na 

organização menos custosa em uma única burocracia. Suas desvantagens estariam 

no restritivo círculo do poder central no topo, o qual naturalmente sufocaria as 

expressões intermediárias de poder, numa ameaça ao processo democrático. 

 Outra desvantagem seria a excessiva concentração de responsabilidades 

administrativas no poder central, restringindo a capilaridade do processo decisório, 

com prejuízos à comunidade. Também a centralização poderia concorrer para a 

atrofia da possibilidade de participação política e social da população. Finalmente, 

as dificuldades gerenciais no âmbito do poder local, advindas da natural 

estratificação de poder no topo. 

 

2.1.2 TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÂO 

  

Descentralização, em sentido lato, significa deslocar do centro. No significado 

político, é redistribuir poder e competências, tirando do poder central. Nessa 

configuração, há uma classificação convencional, que compreende a 

descentralização apenas como mera distribuição de atribuições no aparelho do 

Estado, de tal forma que se transfiram apenas competências de órgãos superiores 

para órgãos inferiores da administração pública. Nesse entendimento, a 

descentralização se dará apenas de duas formas: a política e a administrativa.  

 A descentralização política consiste nas funções de governo, exercidas em 

esferas inferiores da estrutura estatal, como regiões, estados, províncias e ou 

municípios, mediante competências e poderes próprios. No Estado federal, a 

autonomia política se manifesta pela auto-organização constitucional e 

governamental dos Estados-membros. Contudo, essa forma de descentralização 



 

será maior ou menor, dependendo da maneira como se distribuírem as 

competências entre o poder central e os entes federados. 

 A descentralização administrativa pode ocorrer tanto no Estado federal quanto 

no Estado unitário. Consiste em que os governos regionais ou locais possam dispor 

de atribuições próprias para a gestão administrativa e de serviços. No caso do 

Estado unitário, essas atribuições são exercidas por autoridades que detêm um 

poder delegado, isto é, um poder amparado em competência derivada, enquanto no 

Estado federal essas funções são desempenhadas por um poder autônomo, 

portanto um poder fundado em competência originária. 

 O Estado unitário admite a forma da descentralização administrativa, em que 

certas atribuições do poder central podem ser atribuídas a entes regionais, 

assegurando uma unidade jurídico-política, conforme as circunstâncias estruturais 

de sua evolução histórico-política ou conjunturais em cada país. Como exemplo, 

temos o caso da Itália, que, numa estrutura unitária, não impede às Regiões 

instituídas constitucionalmente de serem portadoras de competência legislativa, 

embora vinculadas a um sistema jurídico central e dele dependentes. 

 Por sua vez, argumenta Feitosa58 que a dicotomia do Estado unitário x Estado 

federal é o ponto de partida e base significativa do edifício teórico das formas de 

Estado. Assim, se a centralização caracteriza teoricamente o Estado unitário, este 

também manifesta formas expressivas de descentralização, ditadas pelas condições 

histórico-geográficas de cada país, lembrando, especialmente, o caso da Espanha. 

 Num outro aspecto, a descentralização política, embora esteja mais na órbita 

da teoria federalista tem apresentado um processo de centralização crescente, o 

qual muitas vezes se aproxima da concepção do Estado unitário. Basta lembrar o 

caso da antiga União Soviética, a qual era do ponto de vista formal, uma república 

federal, mas na realidade constituía uma estrutura de centralização total. A 

centralização rigorosa conduz ordinariamente à paralisação dos direitos de 'self-

government'59. 

 Os sistemas políticos federais baseiam-se nas teorias políticas e sociais do 

federalismo. A existência de um sistema federal implica uma cooperação política e 

financeira entre o governo federal e os demais entes federados. Essa é uma razão 
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fundamental pela qual o nível de descentralização entre as diversas unidades 

governamentais se faz necessário para a compreensão de qualquer sistema do 

‘modus operandi’ de um sistema federal na prática.  

 A teoria política, o direito e as ciências administrativas vêm sucessivamente 

apreciando o estudo do federalismo e a respectiva aplicação dos princípios 

federativos nas constituições e na legislação, bem como as formas operacionais dos 

diversos modelos e sistemas federais. O federalismo é entendido aqui como uma 

expressiva autonomia entre os entes federados. Embora venha acompanhada de 

uma descentralização, ela não é uma condição essencial nem suficiente para o 

federalismo. 

 O federalismo, no seu conceito amplo, refere-se aos laços constitutivos de um 

povo e de suas instituições construídos mediante consentimento mútuo e 

direcionados para objetivos específicos, sem, contudo, significar a perda de 

identidades individuais. Basta lembrar também o caso do Brasil, fato que vamos 

analisar mais adiante, no qual as formas teóricas e legais na organização do Estado 

são comumente afrontadas constitucionalmente pelo processo de atuação da prática 

política.  

 A tradicional classificação de formas de Estado em unitário e federal está 

também absolutamente superada pela evolução das forças de organização territorial 

e repartição de competências, cada vez mais complexas e ricas, havendo 

claramente, em âmbito mundial. Segundo Magalhães60, está havendo uma 

valorização crescente da descentralização territorial efetiva, como forma de ganhar 

em agilidade, eficiência e, principalmente, democracia, consagrando o respeito à 

diversidade cultural, permitindo sejam encontradas soluções criativas que respeitem 

o sentimento da localidade, da região cultural e principalmente do sentimento da 

cidadania que se constrói na rica diversidade das culturas das cidades, espaço real 

e não virtual. 

 Entretanto, atualmente têm levado a crescente descaracterização das formas 

puras de Estado, especialmente no que se refere à descentralização. É ostensiva a 

tendência centralizadora ocorrente em Estados federais, tanto aqueles oriundos de 

um federalismo menos convicto, como Brasil, México, Argentina e outros, inclusive 

aqueles em que o federalismo foi estruturado por um imperativo histórico de origem, 
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como nos Estados Unidos e Suíça. Em contrapartida, temos aqueles países de 

configuração unitária, como a Itália e a Espanha, que registram um acentuado 

processo de descentralização. 

 Essas discrepâncias entre os fatos e a teoria demonstram que se deve 

considerar um processo de descentralização como uma evolução na relação 

sociedade e Estado. Partindo-se do pressuposto de que os direitos naturais da auto-

regulamentação, do autogoverno e da autogestão são manifestações das 

autonomias sociais que se expressam fora do âmbito do Estado, as quais se deve 

respeitar e reconhecer ao implantar o ordenamento jurídico. Sendo assim, somente 

a devolução pelo Estado às esferas sócio-políticas das competências que lhes têm 

sido subtraídas minimizará seu apetite concentracionário.  

 Isso se justifica pelo fato de que o ordenamento jurídico do Estado atual, 

crescentemente hipertrofiado, não deve restringir as liberdades e a pluralidade. 

Portanto, deve estar compatível com os ordenamentos jurídicos das diversas esferas 

sóciopolíticas que formatam um país. Sem parecer tautológico, parte-se do princípio 

de que a lógica das federações é o federalismo e o que isso implica como seus 

desdobramentos e conseqüências. No que se refere à descentralização, apesar de 

as políticas descentralizadas estarem na moda, na maioria dos países o conceito se 

apresenta ainda de forma vaga e ambígua. Há uma discussão nos espectros 

político-ideológicos na esquerda e na direita, que reclamam contra o poder 

excessivo do Estado por meio dos seus governos centrais. 

 Alguns solicitam por desconcentração administrativa, outros demandam a 

descentralização como uma questão política que implica uma efetiva transferência 

de autoridade para setores, parcelas da população ou espaços territoriais antes 

excluídos do processo decisório. 

 Diversas são as questões que envolvem a formulação teórica e a 

compreensão efetiva da descentralização. Atualmente, com a emergência do 

processo da globalização com a hegemonia dos atores globais e multilaterais, houve 

uma subestimação ao processo interno dos Estados nacionais, especialmente dos 

Estados federais e seus respectivos entes federados. Nesse mesmo contexto, para 

as teorias anglo-saxônicas e o receituário liberal-tecnocrático vigentes, a 

descentralização é vista apenas como um redirecionamento para o mercado e para 

os atores locais, recomendando mediante a ‘reforma do Estado’ a redução das 

sucessivas instâncias de politização.  



 

 As teorias marxistas explicam a centralização e a descentralização como 

fenômenos correspondentes aos movimentos mundiais do capitalismo. Tal 

explicação encontra-se atualmente sem base empírica, uma vez que ocorrem 

divergências nos principais atores da economia global. Na França, há uma tendência 

à descentralização, enquanto a Grã-Bretanha está no caminho de maior 

centralização. 

 Para a teoria oposta ao marxismo, aquela da escolha pública (public choice), 

a descentralização se apresenta como uma barreira ao comportamento voraz dos 

tecnocratas de gastadores perdulários, ao estimularem a opção dos cidadãos ou 

eleitores de escolherem livremente suas prioridades. Portanto, se um ente federado 

(Estado ou município) não atende às demandas do cidadão ou eleitor, o mesmo se 

mudaria para outro, onde suas necessidades e interesses sejam mais bem 

atendidos. 

 Essas duas principais correntes de teorias sobre a descentralização são 

difíceis de se aplicar nos países em desenvolvimento, porque não incluem a variável 

do clientelismo na configuração do sistema político e a vinculação do emprego e da 

renda na opção de migrar. A descentralização também vem sendo objeto de análise 

nas teorias sobre o desenvolvimento, na qual é vista como um dos seus principais 

instrumentos. Para cada princípio a favor da descentralização nesse âmbito, pode-se 

levantar outro que o contrarie. Na conceituação da eficiência, da eficácia, da 

efetividade e do controle, hoje largamente utilizada pelos técnicos em gestão, 

sugerem implicitamente que países centralizados carecem dessas capacidades. 

 Algumas teorias atuais e dominantes tratam a descentralização como uma 

política concedida do centro para as denominadas esferas subnacionais. No caso do 

Brasil, a decisão de adotar a descentralização foi realizada no âmbito político do 

Congresso Nacional durante o processo constituinte (1986/1988). Essas teorias 

tendem, inclusive, a ignorar os níveis intermediários de governo, concentrando seu 

foco apenas nas relações entre o centro e as esferas locais.  

 Em outras palavras, há duas formas de descentralização, uma que aproxima 

o governo dos governados, e outra que permite os governados de se governarem a 

si próprios. Contudo, no caso do Brasil, compatibiliza-se a centralização política com 

a descentralização administrativa e a social. A primeira, visando à preservação da 

unidade nacional, enquanto as outras duas ainda estão restritivas, carecendo maior 



 

dinamismo na doutrina e práxis do Governo e da administração pública, de maior 

autonomia para os entes federados, incluindo aí a questão regional. 

 A descentralização no aspecto da organização política é tirar do poder central. 

Às vezes, se confunde descentralização como sendo a mera distribuição de 

atribuições dentro do aparelho do Estado, de maneira tal que se transfiram 

competências de órgãos mais altos para órgãos inferiores da administração pública. 

Essa é a descentralização administrativa. Desde a Revolução Americana, em 1776, 

e devidamente observada por Tocqueville, as virtudes do poder local, aí 

compreendida a descentralização como uma reação a intervenção do poder, vêm 

sendo louvadas pelo pensamento liberal. 

  Por outro lado, no campo da ciência política a teoria da centralização também 

tem relevância na concepção keynesiana de bem-estar social vigente desde 1945, 

na crença de que era um requisito essencial para o combate às desigualdades e a 

pobreza. Até o início dos anos 1980, houve uma acentuada centralização política e 

administrativa, com perdas sucessivas para os entes federados ou para as esferas 

de poder local. Entretanto, no final dos anos 1970 o paradigma de organização do 

Estado centralizado veio apresentando esgotamento. Nesse quadro, ocorreram 

tendências descentralizadoras na Espanha, França e ltália, com fortes demandas 

por mais democracia direta e por novas formas de controle social do Estado, nas 

sistemáticas da 'accountabílity' e do 'empowerment'. Esse novo ciclo 

descentralizante trouxe também novas experiências de reorganização territorial em 

toda parte. 

  A idéia da descentralização veio como uma onda, que propiciou uma ação do 

pensamento neoliberal que identifica no Governo central o objeto do seu anti-

estatismo. Esse fato implicou o receituário de reforma do Estado, implementado 

pelos governos neoliberais que se seguiram na década de 1990. Nesse quadro, as 

instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), se tomaram os 

principais difusores do processo da descentralização em escala global, em que a 

América Latina passou a ser o principal laboratório da reforma do Estado. No 

entanto, no âmbito da estruturação e consolidação da União Européia, vem havendo 

uma sistemática discussão sobre a prática da descentralização e de formas de 

federalismo noutros termos. 

 A descentralização política diz respeito a funções de governo exercidas nas 



 

esferas inferiores da organização estatal, como Estados-membros e Municípios, 

mediante poderes e competências próprias. As agências multilaterais enfatizaram a 

descentralização nos aspectos da desconcentração, delegação e devolução. Como 

sintetizador dos referidos conceitos, a devolução vem sendo definida como uma 

transferência de poder decisório sobre as esferas programáticas, financeiras e 

administrativas para os 'entes subnacionais'. Tal conceito, além das justificativas de 

ordem política, apresenta justificativas de ordem econômica, que sugerem ser a 

descentralização urna possibilidade de ganhos na eficiência alocativa de redução do 

setor público e de sua modernização gerencial, numa forma assemelhada ao 

predominante no mercado. 

 Na América Latina, a idéia da descentralização tem estado associada aos 

processos de redemocratização a partir dos anos 1980, à crise fiscal dos governos 

centralizados e aos problemas de governabilidade. De uma forma geral, a 

descentralização fiscal iniciou-se com a decisão de se transferir para os governos 

dos Estados-membros algumas das atribuições do governo central, para, num 

segundo momento, negociarem-se a descentralização de recursos compatíveis com 

as novas atribuições. Em alguns casos, a cronologia foi inversa: primeiro ocorreu à 

descentralização de recursos e, em seguida, a transferência de atribuições.  

 
Nesse contexto, muitas vezes se faz confundir descentralização com 
desconcentração. Segundo Burky, Perry e Dillinger61, existem outras formas 
de descentralizar o poder dos ministérios do governo central. Uma delas é a 
forma da desconcentração, na qual o governo central aumenta a autonomia 
das suas representações regionais. Essa forma tem sido usada de maneira 
generalizada em toda a América Latina, com freqüência, como medida 
precursora da transformação dos governos regionais em entidades políticas 
independentes. [grifos meus] 
 
 

 Na cronologia da descentralização, deve-se considerar a emergência do 

fenômeno da globalização ou da mundialização do capital e o enfraquecimento 

simultâneo do poder regulatório dos Estados nacionais. Comenta Affonso62 sobre a 

emergência dos 'regional states' espaços econômicos, que se conectam com a 

economia internacionalizada, acima do controle do Estado-Nação, e a reanimação 

do ideário liberal - com a subseqüente revolução do papel do Estado na economia 
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associada à crença de que, com a descentralização, aumentaria a eficiência do setor 

público como prestador de serviços à população. Em todos esses processos, 

observa-se “um aumento considerável das disparidades inter-regionais e intra-

regionais e a explicitação crescente das diferenças étnicas, religiosas e culturais”. 
[grifos meus]. 

 Embora haja traços comuns entre o que se entende por federalismo e 

descentralização, eles constituem conceitos diferentes, com abrangência e 

determinações históricas específicas. Nessa reflexão, discutem-se alguns traços 

específicos do ressurgimento do Federalismo brasileiro, no contexto dos processos 

de descentralização na América Latina, para mostrar que, num sentido relevante, a 

crise do Estado nacional desenvolvimentista e as reformas liberalizantes efetuadas 

nos anos 1990 vêm corroendo sucessivamente, no Brasil, as bases sobre as quais 

tem se assentado a Federação brasileira. 

 

2.1.3 DESCENTRALIZAÇÃO E FEDERALISMO NO BRASIL: Notas 

 

 A abrangência conceitual, assim como a percepção das implicações do 

processo de descentralização, tem sofrido várias mudanças nos últimos anos. Isso 

fica bem evidenciado na doutrina de Reforma do Estado e no seu aplicativo 

sugerido, por meio do programa da 'Reinvenção do Governo', largamente difundido e 

adotado na época como um novo paradigma para os campos institucional, 

organizacional, gerencial e operacional do setor público, que se impôs sobre os 

países em desenvolvimento. 

 Sobre o assunto, caracterizando uma gestão externa, de forma indevida, 

sobre os assuntos internos e soberanos dos países emergentes, Burki, Perry e 

Dillinger63 apresentam as doze condições econômicas e políticas que contribuem 

para conter os déficits em um sistema fiscal descentralizado. As normas e 

instituições para gerar receitas e para o gasto têm uma importância direta na 

determinação da eficiência e da eqüidade das decisões fiscais. Para a gestão 

macroeconômica global, guardam uma importância indireta, facilitando ou 

dificultando as decisões e ajustes decorrentes do processo de endividamento e do 

processo político. São condições para um menor risco de déficits excessivos: 1) as 
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transferências devem se especificar mediante fórmulas legais, nunca de forma 'ad 

hoc'; 2) o governo central delega funções aos governos subnacionais, para 

concordar com a distribuição das fontes de receita; 3) o governo central controla 

estritamente o endividamento dos governos subnacionais 'ex-ante'; 4) o governo 

central se compromete garantir o pagamento da dívida dos governos subnacionais, 

obrigando-os ao cumprimento de sua parte respectiva; 5) os organismos reguladores 

obrigam aos credores a admitir os prejuízos envolvidos por qualquer 

descumprimento no serviço da dívida; 6) o Banco Central (e os reguladores 

bancários) são mais autônomos e têm um forte compromisso anti-inflacionário; 7) os 

governos subnacionais geram grande parte de suas próprias receitas; 8) os 

governos subnacionais têm a faculdade para reduzir os seus custos; 9) os 

presidentes são constitucionalmente fortes no âmbito nacional; 10) governadores 

com pouca autonomia constitucional (ex: ameaça de intervenção do governo 

central); 11) as normas eleitorais orientam o Congresso para os interesses nacionais 

e não locais; 12) organização e forte disciplina partidária. 

 Em outras palavras, a possibilidade de superar o atraso econômico na 

América Latina e vincular o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social 

dependeria, em grande parte, da descentralização do aparelho do Estado, segundo 

o receituário acima. Entretanto, na implementação desse processo, e em 

decorrência da evolução das experiências concretas de descentralização, bem como 

na reflexão sobre o tema, identificou-se uma série de problemas. 

 A descentralização e o federalismo possuem inúmeras interseções. 

Constituem ambos, de um ponto de vista mais geral, uma resposta do Estado à 

necessidade de atender à multiplicidade de demandas territorialmente diferenciadas, 

ou seja, de enfrentar o desafio de articular o geral com as particularidades na gestão 

pública. 

 Afirma então Affonso64 que descentralizar seria redistribuir recursos, espaços 

de decisão, competências, atribuições de responsabilidades, enfim, poder político-

econômico, em cada formação econômico-social específica. Essa redistribuição 

poderia ocorrer entre instâncias governamentais, entre poderes estatais e entre o 

Estado e a sociedade. O elemento decisivo nessa formulação, além de o conceito 
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ser circunscrito a um contexto histórico determinado, é a redistribuição de poder 

político-econômico. Mesmo sob esse critério, é possível estabelecer uma nítida 

distinção entre os conceitos de federalização e descentralização. A distinção básica 

repousa no fato de o Federalismo contemplar a coexistência de autonomias dos 

diferentes níveis de governo e a preservação simultânea da unidade e da 

diversidade em uma nação. 

 Embora possam parecer nítidas, numa primeira aproximação as fronteiras 

entre federalismo e descentralização possuem, além das interseções, zonas 

cinzentas. O federalismo é uma alternativa a um amplo problema histórico-político 

relacionado ao conceito do moderno Estado territorial, a saber, a existência de 

forças políticas opostas de integração e de desintegração, num determinado espaço 

geográfico. 

 Nessa percepção, Affonso65 afirma que do ponto de vista histórico, o 

ordenamento estatal federalista significa sempre um equilíbrio precário num campo 

de tensão entre forças centrífugas e centrípetas, ou integrativas e desintegrativas. 

Dessa forma, como um objeto complexo de análise, a idéia do federalismo suscita e 

gera uma série de conceitos contraditórios, tais como: unidade x diversidade; poder 

central x poder local; união x autonomia; unidade x fragmentação. Não sendo 

possível defini-Io, somente, a partir do conceito de descentralização. 

 Do mesmo modo, também não é condição suficiente apenas a unidade sob 

alguma forma de pactuação territorializada. Na verdade, os dois elementos são 

indispensáveis ao referencial do conceito. Daí porque, dentre as características 

centrais do federalismo, destaca-se o processo de permanentes intercâmbios e 

barganhas pragmáticas, que formatam 'pactos federativos' materializados em 

arranjos institucionais, com conteúdos sociais e políticos muito diferenciados. A 

compreensão da relação entre federalismo e descentralização se altera conforme o 

referencial histórico. Dessa maneira, entende-se que, quando se parte de uma 

situação de centralismo, o federalismo se identifica claramente com a 

descentralização. Esse é o caso da América Latina, em geral, e do Brasil, em 

particular, nos últimos vinte anos. 

 A descentralização no Brasil caracteriza-se, em primeiro lugar, por não ter 
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sido uma iniciativa preponderante do Governo central, ao contrário do que 

aconteceu em outros países latino-americanos. Na Colômbia, Venezuela e Bolívia, a 

descentralização decorreu ou da crise fiscal do Estado centralizado ou da perda 

acentuada de governabilidade com o crescimento do narcotráfico, da guerrilha, do 

banditismo, do regionalismo, da instabilidade institucional ou, ainda, da decisão de 

estender mais eficazmente a ação do governo central ao plano local. 

 No Brasil, a descentralização iniciou-se muito antes de a crise fiscal ter se 

manifestado com toda a intensidade e ocupar o centro da pauta da política 

econômica. Ao mesmo tempo, nossos problemas de governabilidade, nos anos 

1980, estiveram associados ao processo latente de hiperinflação e, desse ponto de 

vista, a descentralização era vista pelo Governo Central como um potencializador do 

problema. Nos anos 1990, aprofundou-se o processo da globalização, que requeria 

para sua eficácia, uma base homogênea para sua implementação, na qual a crise 

fiscal dos Estados nacionais constituía um grande obstáculo, o qual necessitava ser 

removido ou minimizado. Na atual conjuntura, o formato adotado, centrado na 

política do ajuste fiscal do Plano Real, o Estado, no âmbito da união, se encontra 

mais centralizado e mais concentrador, situação em que cada vez mais detém 

poderes crescentes. 

 

2.2 O SISTEMA FEDERATIVO E O ESTADO FEDERAL 

  
O Estado Federal ou Federação trata-se da união de dois ou mais Estados 

que renunciam à soberania externa, originando um só Estado soberano fundado 

numa União ou numa Federação, que passa a deter a soberania comum. Além de 

ser uma entidade política soberana, é formada pela união constitucional de Estados 

que a integram com poderes autônomos. 

 Numa Federação, cada ente associado constitui um Estado-membro, que 

perde toda a sua soberania em favor do poder central e parte da sua autonomia, 

mantendo aquela que lhe for outorgada pela constituição federal, em que a 

Federação ou União detém a soberania externa e a interna. Nesse caso, a ação 

política das esferas de governo, aí compreendidas a federal e a estadual, deve ser 

exercida de forma simultânea e harmônica sobre o mesmo território. 

 O federalismo tem sido ensaiado em muitos países do mundo como solução 

normal para a reunião numa potência mais forte de Estados que dificilmente 



 

poderiam sustentar sua real independência, entretanto seus povos não desejam 

abdicar das tradições, leis e características nacionais próprias. Em muitos casos, foi 

adotado como fórmula artificial destinada a facilitar o governo de um território muito 

vasto ou a satisfazer aspirações locais. 

 É o federalismo também uma forma de organização territorial e funcional do 

poder estatal caracterizado pelos aspectos: i) de defender e estabelecer um governo 

central e de união para todo o país com autonomia para os entes federados 

(Estados-membros, províncias, cantões etc.) nas demais unidades territoriais; ii) por 

distribuir as funções e competências entre o governo central e os entes federados; 

iii) de atribuir direitos e deveres às unidades federadas; iv) de autorizar aos governos 

dos diversos níveis a capacidade de legislar, tributar e de propor e executar políticas 

públicas; v) de dotar-se de instrumentos legais e normativos para a resolução de 

conflitos e disputas entre o governo da união e os entes federados, bem como entre 

as unidades federadas. 

 Quando se fala em federalismo, assegura Feitosa66 que, em Direito 

Constitucional, quer se referir a uma forma de Estado, denominada federação ou 

Estado federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de 

autonomia político-constitucional, autonomia federativa. [grifo meu] 

 O termo latino federação vem de ‘foedus’, ‘foederis’, que significa ‘pacto 

indissolúvel’ e derivaram de uma confederação. Em contrapartida, quanto à 

experiência grega a rigor não conheceu o fenômeno federativo com as 

características usualmente ostentadas no Estado moderno. Aquilo que os gregos 

denominavam de federação é o que os modernos chamam de confederação. A 

federação propriamente dita não era conhecida nem praticada pelos antigos, visto 

que tal concepção, tanto quanto o sistema representativo ou a separação de 

poderes, constituem novas idéias que a moderna ciência política nos legou a partir 

do século XVIII. 

 Opina Bonavides67 que há dois princípios capitais que são a chave de todo o 

sistema federativo: a lei da participação e a lei da autonomia [grifo meu]. Desse modo, 

a participação e a autonomia do Estado federal se iniciam pelo poder constituinte 

dos Estados federados, segundo os quais elaboram as suas próprias constituições e 
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intervêm, por intermédio dos seus órgãos constituídos ou dos seus representantes, 

na elaboração e modificação da constituição federal. 

 A teoria do Estado Federal foi elaborada depois que este surgiu, por força de 

mera injunção dos fatos ocorridos com as treze colônias inglesas que se 

estabeleceram na costa leste da América do Norte e o resto foi história, na sua luta 

pela independência do jugo britânico, em 1776. É de suma importância e significado, 

especialmente para o constitucionalismo, as teses dos ‘pais fundadores’ como 

ideólogos do Estado federal, Alexander Hamilton, James Madison e Jay, cujas 

contribuições, expressas principalmente no ‘O Federalista’; assentaram as linhas 

mestras do sistema norte-americano. 

 Hamilton, Madison e Jay68 comentaram que os Estados Unidos da América 

constituíram, como se viu, uma federação perfeita porque resultou da resolução de 

treze Estados independentes que participaram da formação do Estado federal e 

continuam a ter voz e voto na marcha dos negócios federais (por meio do Senado) e 

nas alterações da Constituição. Nesse sentido, reuniu-se a Convenção da Filadélfia 

em 1787, na qual se fez uma revisão dos Artigos da Confederação, buscando-se 

dessa vez a fixação de normas que garantissem o interesse geral, harmonizadas 

com as peculiaridades e interesses de cada Estado. A fórmula encontrada foi a de 

estabelecer entre os Estados uma união constitucional, mediante a instauração de 

um poder federal soberano e simultânea garantia de autonomia a cada unidade 

federada. Assim, cada Estado federado reteve atribuições privativas, expressas ou 

não. 

 No decorrer do tempo, o Estado federal norte-americano foi se estruturando 

por contingências sociopolíticas, cuja Constituição de 1791, com apenas sete 

artigos, só foi emendada vinte e sete vezes nos últimos duzentos e quinze anos. O 

segredo de permanência tão duradoura talvez repouse na prevalência do seu 

contexto de normas e costumes originários fundado num direito histórico, que tem 

sido atenuado ao longo do tempo pelas incidências de direito abstrato. 

 O outro caso clássico do federalismo é a formação do Estado federal na 

Suíça. A união dos seus componentes denominados Cantões remonta ao período 

medieval e foi motivada, tal como na formação dos Estados Unidos da América, pela 

necessidade de defesa contra a agressão externa. O primeiro pacto ocorreu em 
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1291 reunindo três Cantões, sucedido pelo 'Pacto de Brünnen' de 1315. No século 

XVI, já eram treze os Cantões reunidos num pacto de defesa comum, tendo um 

órgão denominado Dieta como coordenador dos interesses gerais nessa união de 

Estados. Na Confederação Helvética, qualquer revisão da sua atual Constituição, de 

1947, tem de ser aprovada pela maioria dos cidadãos e pela maioria dos cantões. 

 O fenômeno do federalismo como conceito normativo é gerado no âmbito das 

relações sociais que se expressam de forma política, motivados pelos elementos 

históricos que lhe determinam essa configuração, por via natural a solução 

federativa. No entanto, outros países, embora não tendo vivido as mesmas 

condições, resolveram implantar o mesmo tipo de organização política, motivados 

por outras razões. A Federação derivada de um processo histórico, como os casos 

acima referidos dos Estados Unidos e da Suíça, incluindo-se também a Alemanha, 

convergiu numa configuração de unidade do que antes era diverso, instituindo-se aí 

um poder centralizado, cujas competências se extraíram das entidades antes 

soberanas e posteriormente integradas. 

 Em suma, o federalismo se configura numa técnica constitucional de divisão e 

distribuição de poder político entre um Governo central e outros níveis de governo ou 

entes políticos territoriais. Contudo, a experiência histórica vem demonstrando que 

mesmo a estrutura federativa não tem constituído obstáculo para que o Estado se 

tome mais concentrador. Esse fenômeno vem se manifestando em todos os paises, 

inclusive naqueles originariamente federativos, sob as mais diversas doutrinas 

políticas. A concepção liberal-democrática, mesmo sob a forma federativa, não 

impediu o crescimento do Estado. Até pelo contrário, pois a cultura do ‘laissez-faire’ 

gerou inúmeros problemas econômicos e sociais, cuja solução passou pela 

intervenção do Estado. 

 Entretanto, o federalismo implantado em 1791 nos Estados Unidos sofreu um 

processo de decadência a partir do ‘New Deal’, que determinou um afastamento 

progressivo do modelo precursor, e isso conduziu às modificações até hoje vigentes. 

Nesse quadro, pode-se afirmar que ocorreu uma ruptura com o sistema, que foi o 

ponto de partida da organização constitucional dos Estados Unidos da América, isto 

é, caracterizado num sistema no qual os Estados e a Nação eram iguais, cada um 

com a sua competência exclusiva. 

 A crescente concentração de poder no governo federal e intervenção do 

Estado no domínio econômico, no sistema capitalista, foram motivadas pela 



 

ocorrência das crises cíclicas do capitalismo, das guerras, das depressões 

econômicas e, atualmente, pelo próprio processo da globalização. São fenômenos 

que passaram a exigir uma intervenção unitária. O intervencionismo estatal, que 

cada vez mais se amplia, seja por meio da prestação de serviços, seja pela 

regulamentação, as transformações nas estruturas econômicas, que determinam 

uma complexidade que se amplia e se reforça a cada dia, também as técnicas ou 

meios para a realização desse processo de interferência e controle federal 

constituem um amplo leque, que vai desde as reformas constitucionais até as meras 

mudanças constitucionais. 

 No caso dos países provenientes de realidades históricas diferenciadas, o 

federalismo se instalou meio artificialmente. Esse fenômeno, que ocorreu com 

freqüência entre as nações da América Latina, entre elas o Brasil, demandava mais 

um objetivo de descentralização político-administrativa do que a implantação de um 

federalismo na acepção da palavra. Nesse contexto, contraditoriamente aos 

federalistas norte-americanos, que tinham por objetivo a integração, os federalistas 

latino-americanos buscavam desintegração, para chegarem à descentralização do 

poder. Nesse caso, pode-se dizer que se entendia por reestruturação política, 

jurídica e administrativa do Estado apenas a finalidade de transferir competências do 

poder central para as esferas inferiores da administração. 

 Mesmo não se considerando as peculiaridades histórico-sociais das nações, 

passou-se a adotar uma espécie de 'federalismo simétrico', na expectativa de que a 

mecânica do sistema resultasse numa descentralização automática, fato que não 

ocorreu. Portanto, em países como o México, Argentina e Brasil, desde a 

instauração do Estado federal, se assiste a uma hipertrofia crescente do poder 

central, mesmo a despeito do formalismo federativo assegurado nas suas 

respectivas constituições. Na Argentina, o federalismo legitima a luta das Províncias 

contra o tradicional e excessivo poder da Capital Federal, Buenos Aires.  

 Entretanto, no Canadá, Índia, Paquistão, Malásia, Nigéria e Suíça, a razão de 

ser do federalismo tem sido a preservação de minorias lingüísticas, de identidades 

étnicas, religiosas e culturais. Enquanto isso, na Austrália ocorre um conflito entre a 

adoção das vantagens unificadoras do mercado e à necessidade de contrabalançar, 

via Estados, as tendências centralistas do governo federal. Entretanto, há quem 

afirme que, no caso dos Estados Unidos, o seu formato de federalismo apresenta 

uma dinâmica e continua sendo analisado. A quase unanimidade desses estudos 



 

formula a invasão pelo governo federal de espaços reservados constitucionalmente 

aos Estados-membros, embora o federalismo norte-americano foi, e continua sendo, 

dominado pela busca de mecanismos de 'pesos e contrapesos’ (checks-and-

balances). 

 Três momentos distintos que definem a trajetória histórica de organização do 

Estado Federal são classificados por Bonavides69. A primeira fase se caracterizou 

pela adoção original desse princípio, baseado nas duas leis, a autonomia e a 

participação que regem a Federação, na qual os Estados se afirmavam na doutrina e 

de fato. Na segunda fase, se manifestou o equilíbrio entre a União e os Estados 

federados, na qual se ajustavam a doutrina federalista e as práticas institucionais 

dela decorrentes. Verificou-se aí o equilíbrio das teorias unionistas com as 

tendências particularistas, das correntes unitaristas com as correntes federalistas, 

das chamadas forças centrípetas com as forças centrífugas. Na terceira fase, aquela 

denominada fase contemporânea do federalismo, se desenrola a evidente crise do 

federalismo, motivada pela ruptura do equilíbrio, entre suas duas variáveis 

fundamentais, a autonomia e a participação, com expressivo declínio da autonomia 

e o crescimento ascendente da participação, especialmente entre os Estados 

federais mais antigos. [grifos meus] 

 A citada crise do federalismo, durante o século XX, deveu-se a diversos 

fenômenos ocorridos, dos quais destacava-se como preponderante a expansão 

industrial do capitalismo financeiro globalizado e do imenso desenvolvimento 

tecnológico. O impactante efeito das telecomunicações de caráter unificador nos 

meios de comunicação de massas, o considerável alargamento das atividades 

comerciais entre os Estados nacionais, a propagação de diversas ideologias que 

descartavam as variações de alteridades ideológicas políticas (reforma política) 

geraram uma uniformização de pensamento e de opinião. Também reduziram a 

legislação social dos conflitos entre o capital e o trabalho (reforma trabalhista e 

sindical) e minimizaram a ação do dirigismo estatal na economia (reforma do Estado, 

reforma administrativa), na imposição das recentes práticas neoliberais. 

 Tais fenômenos produziram a transformação que sacrificou a competência 

efetiva dos Estados-membros e deixou quase revogada a lei da autonomia, fazendo 

do intervencionismo estatal necessidade de afirmação do Estado federal e o poder 
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central mais sensível e sujeito às demandas dos cidadãos do que às demandas dos 

Estados-membros. Estes foram colocados, em face da deficiência de recursos 

próprios, na submissão financeira do poder federal e das subvenções do erário da 

União. 

 Essa transformação também desenvolveu no povo um certo sentimento de 

menosprezo às idéias federalistas ou autonomistas, que em algumas federações, 

como o Brasil e os Estados Unidos, veio engrossar as correntes de opinião mais 

favoráveis aos interesses da União. Estes têm se mostrado mais identificados com o 

interesse nacional contraposto ao dos Estados-membros, como formas de egoísmo, 

de particularismo, de oligarquismo ou de anacronismo. 

 Mesmo numa época de elevada concentração de poder, são possíveis 

práticas federalistas na atualidade a exemplo da Alemanha e da Espanha. Como 

elementos estruturais para consubstanciá-Ias, recomenda Feitosa70 que, qualquer 

que seja a forma de configuração do federalismo, este deve cumprir principalmente 

duas funções: 1) delimitar e separar o poder mediante uma divisão vertical de 

poderes e, simultaneamente, proteger as autonomias territoriais; e 2) proporcionar a 

integração de sociedades heterogêneas, principalmente no aspecto econômico. [grifos 

meus] 
 Quando, porém, os Estados e a Nação não se organizam politicamente, a 

forma federativa eventualmente implantada não passa de um simples artifício que os 

fatos se encarregam de confirmar. Por isso é que o federalismo deve ser 

considerado no plano das relações de eqüipotência entre a sociedade e o Estado, e 

não apenas no âmbito exclusivo do próprio Estado.  

 Atualmente, temos no mundo vários países, principalmente aqueles de maior 

extensão territorial e com grande diversidade étnica, religiosa e cultural que se 

caracterizam como federações, assim como a Federação Russa (17.075.400 km²), o 

Canadá (9.976.139 km²), os Estados Unidos (9.372.614 km²), a República Popular 

da China (9.572.900 km²), o Brasil (8.547.403 km²), a Austrália (7.682.300 km²), a 

Índia (3.287.782 km²), a Argentina (2.780.092 km²), o México (1.972.547 km²). Mas 

ocorrem também federações formadas por pequenos países, como a Suíça (41.285 

km²) e a Bósnia-Herzegóvina (51.129 km²), conforme dados contidos no Almanaque 
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Abril71. Portanto, as federações atuais de grandes dimensões territoriais constituem 

entidades complexas, resultantes de suas formações históricas, com diferenças 

culturais que se projetam na diversidade regional. 

 

2.2.1 A CENTRALIZAÇÃO DO PODER NO BRASIL 

  

Argumenta Oliveira72 que a razão de ser do federalismo brasileiro sempre foi 

de acomodação das demandas de elites com objetivos conflitantes, bem como um 

meio para amortecer as enormes disparidades regionais. Portanto, a federação 

decorre, em termos gerais, da existência de certos vínculos entre os grupos que a 

compõem e que possuem, ao mesmo tempo, aspirações e interesses comuns, 

circunstância em que o processo federativo seja produto resultante do conflito entre 

as concepções unitaristas e as tendências autonomistas. No caso brasileiro, os 

Estados estão mais para dar do que para receber, devido ao crescente apetite do 

poder central, na medida em que interfere direta e indiretamente em todos os 

setores de atividades no País, regulamentando, programando, ordenando, dirigindo, 

fiscalizando, controlando, intervindo etc. [grifo meu] 

 A centralização do poder no Brasil, e até mesmo em países de estrutura 

federativa enraizada na história, é uma constante, ainda que pese uma 

reinterpretação teórica que se apresenta sob a denominação de um ‘federalismo 

cooperativo’, no qual, na verdade, se torna flagrante a predominância da União. 

Esse conceito doutrinário é definido, como aquele em que é reconhecida a 

autoridade reguladora do poder central sobre quase todo o ordenamento jurídico do 

País, não mais havendo uma rígida divisão de competências entre os entes 

federados, mas sim o nítido predomínio do poder da União, apoiando-se na provisão 

de recursos federais para os Estados-membros. Entretanto, na maior parte das 

federações, ocorre que a unidade federativa constitui uma cláusula pétrea, portanto 

não se permitindo a possibilidade de cisão ou de retirada dos Estados-membros. 

 Além da responsabilidade política solidária e da defesa da soberania, 

constituem também deveres da Federação as responsabilidades econômicas e 
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sociais, ao que afirma Oliveira73, comprometendo, pois, cada uma das partes - uma 

eqüitativa distribuição da riqueza, produzida exatamente pela ‘economia politica’ da 

Federação. Assim, se os Estados mais ricos podem desfrutar esse privilégio, os 

mais pobres devem poder participar da distribuição dessa riqueza federal, sem o que 

qualquer Federação pode tender a parecer-se com um jogo desigual em que à 

renúncia dos direitos não corresponde qualquer participação na riqueza produzida 

pela formação federal. 

 Entre outros tipos de Estados descentralizados, temos os casos do Estado 

autonômico, regional ou unitário descentralizado. Nesses casos, são os únicos, 

cujos entes territoriais autônomos detém competência legislativa constitucional. No 

Estado unitário descentralizado, as regiões autônomas recebem, por lei nacional, 

competências administrativas, caracterizando a descentralização pela existência de 

uma personalidade jurídica própria e eleição dos órgãos dirigentes. De fato, essa 

descentralização de competências administrativas pode ocorrer nos níveis municipal, 

departamental ou regional, em um nível ou em vários níveis simultaneamente, a 

exemplo da França. 

 Enquanto isso no Estado regional as regiões autônomas, como na Espanha, 

recebem competências administrativas e legislativas ordinárias, elaborando o seu 

estatuto, mas sempre com o controle direto do Estado nacional. Nele também se 

configura a Itália, um tipo de Estado altamente descentralizado, caracterizado num 

Estado regional.  

 Na seqüência, comenta então Magalhães74 o aspecto essencial que, no caso 

do Estado federal, os entes federados detêm, além de competências administrativas 

e legislativas ordinárias, também competências legislativas constitucionais, 

permitindo aos Estados-membros a elaboração e promulgação das suas 

constituições sem a intervenção do parlamento nacional, como nos estatutos do 

Estado regional ou do Estado Autonômico, havendo apenas um controle de 

constitucionalidade 'a posteriori'. 

 Temos o caso do 'federalismo centrípeto', cujo poder se dirige para o centro. 

Nesse caso, vemos a situação do federalismo norte-americano. Historicamente 

originário de Estados soberanos da Confederação, vem gradualmente centralizando 
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competências na medida inversa em que a União, automaticamente, vai 

incorporando as respectivas competências. Há, também, o modo do Federalismo 

centrífugo, no qual o número de competências legislativas e administrativas dos 

Estados-membros é inferior ao das regiões autônomas. 

 Mesmo com todos esses fatores de diversidade regional, o federalismo 

brasileiro é considerado como centrífugo, ao contrário do norte-americano, que, 

mesmo estabelecendo um federalismo de três níveis (União, Estados e Municípios), 

atualmente se encontra fortemente obstaculado por um 'Governo Federal' altamente 

centralizador e autoritário, caracterizando uma atuação inconstitucional. 

 Apesar das inovações na Constituição de 1988, que restauram a Federação e 

a democracia, o número de competências destinadas à União em detrimento dos 

Estados e Municípios é muito grande, fazendo com que tenhamos um dos Estados 

federais mais centralizados no mundo. Nesse aspecto, comenta Magalhães75 que 

essa é uma grave distorção, com raízes no autoritarismo das democracias formais 

constitucionais que tomaram conta da América Latina na década de 90, com a 

penetração do perverso modelo neoliberal: os neo-autoritarismos ou o 

neopresidencialismo autoritário. 

 Diante de tal grave fato, se faz necessário, por parte da sociedade civil 

brasileira, um efetivo controle da constitucionalidade, para coibir o abusivo uso de 

medidas provisórias, emendas à Constituição, atos administrativos e contratos 

absolutamente inconstitucionais, pois são tendentes a esmagar a legalidade e abolir 

a forma federal de organização político-social. 

 Num país continental como o Brasil, o tema do desenvolvimento regional tem 

importância permanente. Seja em razão dos aspectos políticos, econômicos, sociais 

e ambientais, a questão do território constitui um eixo essencial para a discussão 

sobre o modo de ocupação dos espaços na perspectiva do desenvolvimento 

nacional. O conceito de territorialidade, aqui denominado regionalização, 

devidamente incorporado a um efetivo processo de integração nacional, é também 

um imperativo constitucional, federativo e descentralizante, assim como a política 

brasileira de desenvolvimento, os valores, as crenças e as identidades regionais, de 

forma que venhamos construir uma unidade a fim de evitarmos o processo de 

fragmentação que nos ronda.   
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 O imperativo constitucional referente ao combate às desigualdades inter-

regionais, intra-regionais e interpessoais de renda, bem como o aspecto referente à 

regionalização também constitucionalizada, torna necessária uma abordagem mais 

complexa do território, levando-se em consideração suas dimensões físicas, 

geopolíticas, econômicas, simbólicas e sóciopolíticas.  

 Cumpre lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 76 dispõe nos seus 'Princípios Fundamentais (Título I)', 'Da Organização do 

Estado (Título III, Seção IV)' e 'Da Tributação e do Orçamento (Título VI, Capítulo I, 

Seção VI; Capítulo II, Seção II)'. Com as alterações adotadas pelas sucessivas 

Emendas Constitucionais e pelas respectivas Emendas Constitucionais de Revisão, 

contém os fundamentos que determinam um processo de regionalização. 

   

2.3 A DIMENSÃO TERRITORIAL E REGIONALIZAÇÃO 

  
Uma nação pode ser entendida como um conjunto de pessoas que, sobre 

uma base territorial definida, revelam consciência de uma identidade própria, 

evidencia que a territorialidade alicerça não só o conceito de nação, reforçando o 

conceito de identidade nacional na perspectiva do Estado-Nação, da qual é o 

elemento estrutural. A nação é uma realidade sociológica anterior ao Estado e pode 

existir sem ele. O Estado é uma realidade política e jurídica, significando a nação 

politicamente organizada.    

 Argumenta Bonavides77 que os fatores naturais (terra, raça e língua), 

históricos (tradição, costumes, leis e religião) e psicológico (consciência nacional), 

servem de fundamento para a nação. Mancini em meados do século XIX, afirmava 

que a nação é uma sociedade natural de homens, com unidade de território, 

costumes e língua, estruturados numa comunhão de vida e consciência social 

comum. No plano externo, a soberania representa o princípio da igualdade entre os 

membros da comunidade internacional, consolidada pela independência, autonomia 

e alteridade entre as distintas unidades político-territoriais, os Estados-nações, cujo 

poder é reconhecido pelos demais. No plano interno, a soberania significa que o 
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Estado nacional representa a maior autoridade, atuando como fator de aglutinação 

de um poder político centralizado no território nacional.  

 O termo território provém do latim, 'territorium', que, por sua vez, deriva de 

terra. Conforme Houaiss78, significa grande área ou extensão de terra delimitada, 

parte da terra ou uma terra sob jurisdição. Ou base geográfica do Estado sobre a 

qual ele exerce sua soberania e que compreende todo o solo ocupado pela nação, 

inclusive ilhas que lhe pertencem, rios, lagos, mares interiores, águas adjacentes, 

golfos, baías, portos, mar exterior com suas águas territoriais, além do espaço aéreo 

e cósmico na projeção correspondente ao próprio território. 

 Em Becker79, a relação entre o Estado e o território representa: “A produção 

de um espaço físico – o território nacional – que tem a cidade como centro e a 

produção de um espaço político e social, formado por um conjunto de instituições 

hierárquicas, leis e convenções sustentadas por valores em que há um mínimo de 

consenso em torno do próprio Estado.” (grifos meus) 

 Em Albagli80, o território é conceituado como o espaço apropriado por um ator, 

sendo definido e delimitado por e a partir de relações de poder, em suas múltiplas 

dimensões. O território, além de sua dimensão material, é construído historicamente, 

remetendo a diferentes contextos e escalas: a casa, o escritório, o bairro, a cidade, a 

região, a nação, o planeta. Daí que o território seja objeto de análise sob diferentes 

perspectivas – geográfica, antropológico-cultural, sociológica, econômica, jurídico-

política, bioecológica -, que o percebem, cada qual, segundo suas abordagens 

específicas. 

 Na concepção de Albagli, o processo da gênese, da dinâmica e da 

diferenciação dos territórios vincula-se a uma variedade de dimensões, tais como: i) 

dimensão física – são as características geo-ecológicas e de recursos naturais 

(clima, solo, relevo, vegetação, hidrografia), bem como as resultantes dos usos e 

práticas dos atores sociais; ii) dimensão econômica – formas de organização 

espacial dos processo sociais de produção (o que, como e quem nele produz), de 

consumo e de comercialização; iii) dimensão simbólica – conjunto específico de 
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relações culturais e afetivas entre um grupo e lugares particulares, uma apropriação 

simbólica de uma porção do espaço por um determinado grupo, um elemento 

constitutivo de sua identidade; iv) dimensão sociopolítica – meio para interações 

sociais e relações de dominação e poder (quem e como o domina ou influencia). 

Portanto, as diferenças e desigualdades territoriais residem tanto em suas próprias 

características físicas e sociais como na forma em que se inserem em estruturas 

mais amplas. Cada território é moldado a partir da combinação de condições e 

forças internas e externas, devendo ser compreendido como parte de uma totalidade 

espacial, sob os processos históricos, repositório de contradições e conflitos. 

 Desde a sua origem, a noção do território está vinculada à dimensão do 

território nacional não só pela Geografia, mas também pela Ciência Política e pelo 

Direito, centrada no Estado-nação desde o século XIX. Na doutrina do Direito, o 

conceito de território vincula-se ao território do Estado como base física de jurisdição 

estatal, exercida sobre todos os seus componentes (pessoas e coisas). Na 

configuração do Estado atual, além da centralização e controle estatal sobre o 

território, observa-se a separação de jurisdições, via descentralização, 

desconcentração, legitimação política de comunidades territoriais autônomas, 

acomodação da diversidade cultural e mediação de diferenças de interesses, de 

culturas e de valores no âmbito das comunidades políticas nacionais. 

 Afirma Albagli81 que o conceito de territorialidade refere-se, então, às relações 

entre um indivíduo ou grupo social e seu meio de referência, manifestando-se nas 

várias escalas geográficas – uma localidade, uma região ou um país – e 

expressando um sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de um 

dado espaço geográfico. Em termos coletivos, a territorialidade torna-se também um 

meio de regular as interações sociais e reforçar a identidade do grupo ou 

comunidade. A territorialidade reflete, então, o vivido territorial em toda a sua 

abrangência e em suas múltiplas dimensões – cultural, política, econômica e social. 

A territorialidade é, assim, elemento de coesão social, fomentando a sociabilidade e 

solidariedade; mas pode ser também fonte ou estímulo de hostilidades, ódios e 

exclusões. (grifos meus) 
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 O território nacional reflete, assim, simultaneamente, unidade e diversidade 

de territorialidades. Como atributo humano, a territorialidade é condicionada por 

normas sociais e valores culturais, que variam de sociedade para sociedade, 

resultante de processos de socialização, da psicologia coletiva, da interação entre 

seus habitantes no espaço territorial. Também reflete toda a experiência vivida pelo 

povo num território, que compartilham a mesma vivência cultural, histórica, política, 

econômica, social e ambiental no espaço comum. Nesse aspecto, no caso brasileiro, 

embora haja uma diversidade de territorialidades, a questão da unidade nacional é 

fundamental para que o Brasil sobreviva como país.   

 O território de um Estado como o Brasil apresenta aspectos variados, seja na 

sua caracterização física, seja quanto ao potencial econômico, seja ainda no que se 

refere às peculiaridades de suas fronteiras. Segundo a ESG82 na sua visão de 

integração nacional, a população que vive nas diversas regiões cria subculturas, 

dando origem a regionalismos: decorrem daí interesses regionais que entre si, 

podem ser harmônicos ou conflitivos. Desse modo, a extensão do território pode dar 

origem a problemas relativos à integração nacional, com reflexos na dimensão 

política, inclusive no aspecto institucional. Por outro lado, uma maior extensão 

territorial, na medida da maior ou menor articulação de suas regiões, da 

intercomplementaridade de suas culturas e economias, será um fator multiplicador 

do Poder Nacional, que pesará certamente nas relações internacionais do Estado. 
[grifos meus] 

 

2.3.1 O CONCEITO DE REGIÃO 

 

 O conceito de região, segundo o verbete de Houaiss83, é grande extensão de 

terreno ou território dotado de características que o distinguem dos demais; ou, 

território cuja extensão pode ser determinada por uma unidade administrativa ou 

econômica, pela similitude do relevo, do clima, da vegetação, seja pela origem 

comum dos povos que o habitam. 

 O termo região provém do latim 'regere'. Situa-se no momento histórico do 

Império Romano, o qual coincide também com o surgimento dos conceitos de 

espaço - 'spatium' – e de província – 'provinceri' -. Na época, as regiões dispunham 
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de autonomia relativa frente ao poder centralizado em Roma, ao qual se 

subordinavam. Ao longo da história, a fragmentação política decorrente do fim do 

Império Romano resultou na criação de uma miríade de pequenos Estados durante 

a Idade Média que caracterizou o sistema feudal. Na Idade Moderna, o surgimento 

dos Estados-nações na Europa, na construção de unidade nacional, muitas vezes a 

ferro e fogo, ensejou a implantação de modelos de centralização político-

administrativa, mas, devido ao processo histórico de diversidade territorial na 

formação européia, a questão regional retoma o foco e ressurge como fonte de auto-

afirmação das identidades étnica, política, cultural etc. 

 Complementando, informa Albuquerque Júnior84 que a noção de Região, 

antes de voltar à geografia também remete a uma noção fiscal, administrativa e até 

militar do vocábulo 'reggere' de comandar. Além da divisão natural do espaço ou 

mesmo de um recorte do espaço econômico ou de produção, a região se liga 

diretamente às relações de poder e sua espacialização. Região é muito mais uma 

visão estratégica do espaço que também produz saber, numa noção que remete a 

um espaço sob domínio, comandado, que, em última instância, converge a um 'regio' 

(rei). 

 No entanto, os geógrafos tendem tradicionalmente a aplicar o termo região às 

entidades espaciais de escala média ou intermediária, em que o regional signifique 

alguma parte entre o continental e o nacional ou entre o nacional e o local. O termo 

região é usualmente empregado para uma área geográfica com certas 

características homogêneas ou comuns que lhe distingue de áreas vizinhas ou de 

outras regiões. O termo também é empregado para definir certa unidade político-

administrativa. Para se compreender melhor os diversos significados e experiências 

do regionalismo, da regionalização, da descentralização ou da autonomia regional, 

nas suas diversas modalidades políticas, administrativas, econômicas e culturais, 

devem-se observar os exemplos clássicos da Itália, da Alemanha, do Canadá, da 

Bélgica, da Espanha e da América Latina. 

 Durante a década de 1990, com o fenômeno da globalização econômica e 

financeira, a economia mundial é compreendida como espaço de competição e 

como um conjunto de relações de dominação dos Estados centrais e de 

agravamento da dependência dos Estados periféricos. Nesse quadro, nas relações 
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internacionais ocorreu uma espécie de hierarquização entre os países, redefinindo 

uma nova configuração entre eles, por meio da formação de blocos econômicos, 

onde se criou uma expectativa de regionalização de Estados nacionais, com forte 

conteúdo econômico (NAFTA, União Européia, ALCA, Mercosul, Pacto Andino). A 

implicação política do fenômeno da transnacionalização ou da globalização do 

capital criou uma nova interlocução mais reduzida entre os Estados e mais ampliada 

dos Estados com as empresas transnacionais ou multinacionais, numa tendência de 

regionalização das economias.  

 Comenta Albagli85 que a região tem-se expressado tanto em termos de 

políticas e de planejamentos regionalizados por parte do Estado, entendidos como 

instrumentos de ajuste entre políticas públicas e interesses territorializados, como na 

forma de regionalismos, na qualidade de movimentos reivindicatórios da sociedade 

territorialmente organizada. Regionalismos, por sua vez, expressam tanto 

movimentos de caráter político, buscando fortalecer e projetar instituições e atores 

de determinadas regiões, como de caráter cultural, revelando especificidades e 

visando proteger e estimular culturas regionais. [grifos meus] 

 

2.3.2 A REGIONALIZAÇÃO NA ITÁLIA 

 

 Entre os exemplos mundiais de regionalização, o da Itália é emblemático no 

assunto. Nas origens do regionalismo, na Itália, essa distinção do significado 

específico que a palavra apresenta nos diversos períodos já mostra que o seu 

caminho foi longo e difícil. Ao fim de muitos embates políticos, a tendência saiu 

vitoriosa, pelo menos dentro de certos limites, já que se estabeleceu um certo 

ordenamento territorial regional. A própria circunstância para indicar a tendência dos 

fatores da autonomia regional, passou-se a adotar o termo regionalismo, embora nos 

primeiros tempos de consolidação do Estado unitário, a partir de 1870, vinha sendo 

utilizada a denominação regionismo. Ao longo do processo, isso significou que 

houve o predomínio do termo derivado do adjetivo regional sobre o substantivo 

região, superando-se o sintoma de avaliação negativa de como o termo era visto. 
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 A Itália ocupa a península itálica, no sul da Europa, com algumas ilhas no Mar 

Mediterrâneo. Tem uma área de 301.302 km², com uma população estimada de 58,1 

milhões de habitantes (2005), composta por 97,7% de italianos. É uma República 

parlamentarista, que se compõe de 20 regiões, subdivididas em províncias86. Uma 

das principais potências econômicas (7º PIB) pertences ao Grupo dos 8 (G-8), a 

Itália apresenta grande disparidade interna. O norte é bastante industrializado, 

enquanto o sul é agrícola e mais pobre. 

 Cabe lembrar a história da Itália, para compreender-se melhor a dinâmica 

regionalista. Com o poderoso Império Romano, no século V, e as invasões bárbaras, 

a península italiana se fragmenta em Estados independentes. Nos séculos XII e XIII, 

surgem as poderosas cidades-Estados, como Milão, Pisa, Gênova, Florença, 

Veneza, que, com o Estado Pontifício, mantêm a hegemonia sobre a península. Ao 

longo do século XV, a península italiana é invadida sucessivamente por franceses, 

espanhóis e austríacos. A partir de 1815, com o Congresso de Viena, é efetuada 

uma divisão da Itália entre os Habsburgos da Áustria (Veneza e Lombardia), a casa 

de Savóia (Ligúria), os Bourbons (Parma, Nápoles e Sicília) e o papado (Estados 

Pontifícios).  

 Na primeira metade do século XIX, tem início a unificação da Itália, com o 

movimento do 'risorgimento', movimento liberal e nacionalista, com revoltas e ações 

terroristas, tendo como principal liderança Giuseppe Mazzini, e termina com a 

derrota dos republicanos, em 1848. Na segunda fase, a liderança é dividida entre os 

monarquistas do Piemonte, liderados por Camilo di Cavour e pelo republicano 

Giuseppe Garibaldi, o novo Estado nasce em 1861 e completa a sua unificação em 

1870, subindo ao trono Vittório Emanuele II. A ação centralizadora tem continuidade 

durante o período fascista de Benito Mussolini (1922/1945). Em maio de 1946, 

mediante plebiscito, é proclamada a República. 

 A história das regiões na Itália vem com a República, sendo instituída a partir 

1946, complementando o ordenamento regional em 1970. Segundo os historiadores, 

o processo distingue-se em três fases. A primeira é denominada preparação e vai de 

1860 a 1946. Após a unificação, os políticos elaboram as primeiras propostas de um 

ordenamento territorial regional, logo descartadas, pois a experiência da unificação 

estava muito recente e temia-se que o 'regionismo' reforçasse as idéias separatistas. 
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A idéia de região se consolida com a queda do regime fascista, que, além da 

ressurgência das forças políticas e das crises surgidas na Sicília, no Vale D'Aosta e 

no Alto Adige, vinha subvertendo a ordem política centralizadora, na busca pela 

autonomia local.  

 A segunda fase vem com a institucionalização do ordenamento regional, em 

1947, que constitucionalizou o Estatuto das Regiões, destacando-se as regiões do 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Ligúria, Emília-Romana, Toscana, Úmbria, Marche, 

Lazio, Abruzzi, Molise, Campânia, Puglia, Basilicata e Calábria, que se tornaram 

realidade a partir de 1970. A demora para vigorar o ordenamento regional foi 

decorrente do processo de transição de uma Itália agrária rumo à industrialização e 

dos impedimentos de forças políticas dominantes. A maioria dos doutrinadores da 

Itália moderna, na época, defendia que a descentralização era incompatível com o 

desenvolvimento e o progresso político. Havia uma prática política de centralização 

administrativa na burocracia romana, consolidando-se numa política de coalização 

apoiada na cooptação dos governos locais, permitindo que os canais políticos e 

administrativos, mantivessem sua ligação com o centro. O processo de 

industrialização da Itália e as mudanças, associados à problemática nas regiões 

fronteiriças no norte e ameaças de separatismo e problemas étnicos na Sicília e na 

Sardenha, foram logo implementados. As demais regiões ordinárias, que abrigava 

cerca de 85% da população italiana, exigiam legislação competente, que foi 

protelada devido à forte resistência política.  

 A terceira fase do ordenamento regional italiano se inicia após 1970, com a 

eleição dos membros do Conselho Regional, efetivando e deflagrando a 

institucionalidade regional. Nesse contexto, lembra Putnam87 que lideradas pelos 

destemidos governos regionais da Lombardia (sob o controle dos democratas 

cristãos progressistas) e da Emília-Romana (sob o controle dos comunistas) e 

insufladas pela onda esquerdista na política nacional em 1974/1975, as forças 

regionalistas mobilizaram governos regionais de todos os matizes e cerraram fileiras 

na denominada 'frente regionalista'.  

 Essa coligação ganhou o respaldo dos novos órgãos nacionais que haviam 

sido criados, o Ministério das Regiões e a Comissão Interparlamentar das Regiões, 

tanto que, em julho de 1975, os regionalistas conseguiram fazer passar no 
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Parlamento a Lei nº 382, autorizando a descentralização de novas e importantes 

funções em favor das regiões. Em seguida, após uma série de lutas, os 

representantes dos principais partidos, em julho de 1977, chegaram a um acordo 

quanto ao pacote de medidas, os denominados '616 decretos', que conferiram às 

regiões responsabilidades de ampla autoridade legislativa e desmantelava a 

burocracia centralizadora nacional, transferindo às regiões 20 mil postos 

administrativos, parte considerável de vários ministérios e também centenas de 

departamentos sociais, inclusive o planejamento territorial.   

 A maioria dos recursos regionais provinha do centro, e as autoridades 

centrais mantinham poder de veto sobre a legislação regional. A autoridade 

legislativa das regiões agora abrangia áreas como saúde, habitação, planejamento 

urbano, agricultura, obras públicas e certos aspectos da educação. Além disso, os 

estatutos regionais haviam submetido à sua jurisdição o planejamento territorial, o 

econômico e o estrutural. Desde a criação da 'Cassa per il Mezzogiorno' (1950), uma 

agência de desenvolvimento regional, para fazer maciços investimentos públicos na 

região Sul, que os recursos estavam submetidos a um maior controle dos 

representantes dos governos regionais.  

 Segundo Putnam88, a responsabilidade por muitos aspectos do governo que 

diziam respeito à vida do cidadão comum italiano – muitas das funções básicas que 

os sucessivos governos nacionais haviam deixado de cumprir – foi assim transferida 

às regiões. Nas duas décadas após 1970, alteraram-se as regras do jogo do 

governo na Itália. A interação de mudança institucional e elite política tem um 

importante papel na história da experiência regional italiana. No debate que 

antecedeu a criação das regiões, certos críticos haviam profetizado que os 

conselhos regionais se tornariam um antro de politiqueiros decadentes. Desde o 

início, os novos conselhos foram constituídos por políticos em ascensão, capazes e 

ambiciosos e altamente profissionais. O fato mais importante é que o governo 

regional transformou a cultura política da elite. [grifos meus] 

 Observando o caso italiano, Werneck89 comenta que a organização regional 

foi estruturada segundo critérios de organização do Estado, sendo órgãos da 

Região: o Conselho Regional, a Junta Regional e o seu presidente. O Conselho 
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Regional exerce os poderes legislativos e regulamentares atribuídos à Região, assim 

como as demais funções a ele conferidas pela Constituição e pelas leis, podendo 

apresentar propostas de leis às Câmaras. A Junta Regional é o órgão executivo das 

Regiões. Seu presidente representa a Região, promulga as leis e os regulamentos 

regionais e dirige as funções administrativas delegadas pelo Estado à Região, em 

conformidade com as instruções do governo central. 

 Na terceira década de existência das regiões na Itália, uma nova era 

regionalista parecia estar despontando. Embora houvesse um certo desapontamento 

pelo fato de os governos regionais não terem correspondido às expectativas iniciais, 

uma nova onda de insatisfação contra o governo central acabou por reacender os 

debates sobre uma maior regionalização do Estado italiano.  

 Segundo Putnam90, nas prósperas regiões do Norte novas ligas regionalistas, 

como a 'Lega Lombarda' e a 'Lega Veneta', conquistaram expressiva votação nas 

eleições de 1990, 1991 e 1992. O orgulho regional, a irritação com a ineficiência de 

Roma, a revolta contra o suborno de sulistas e um racismo velado favoreceram a 

ascensão das ligas. Em 1991, a Comissão para Assuntos Constitucionais da 

Câmara dos Representantes aprovou por unanimidade uma emenda constitucional 

que extinguia vários ministérios nacionais importantes (como Educação, Saúde, 

Agricultura, Assuntos Sociais, Assuntos Urbanos), transferindo suas 

responsabilidades para as regiões e aumentando para quase 70% (mais que o 

dobro) a participação das regiões em todo o orçamento nacional. [grifos meus] 

 Quanto às razões da institucionalidade do regionalismo na Itália, argumenta 

Putnam91 que se deve ao contexto social e à história, que condicionam 

profundamente o desempenho das instituições e a atuação das comunidades. 

Quando o solo regional é fértil, as regiões sustentam-se das tradições cívicas 

regionais; mas quando o solo é ruim, as novas instituições definham. A existência de 

instituições eficazes e responsáveis depende, no jargão do humanismo cívico, das 

virtudes e das práticas republicanas, do governo representativo, pela infra-estrutura 

social das comunidades cívicas e de sua participação. [grifos meus] 

 Atualmente, na Itália, existem movimentos separatistas que defendem a 

independência do norte industrializado. Eles formam a xenófoba Liga Norte (LN), 
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com crescente expressão na política italiana, onde influem na divisão do poder 

desde 1992. 

 

2.3.3 O REGIONALISMO BELGA 

 

 Há um caso também muito interessante, que é o federalismo regional belga. A 

Bélgica reúne dois povos e duas culturas distintas: a dos valões e dos flamengos. É 

uma monarquia constitucional estabelecida em 1831, que forma um Estado unitário 

descentralizado, composto de províncias e comunas. O processo constitucional 

belga passou por sucessivas reformas em 1893, 1899, 1921 e 1970, seguidas pelas 

revisões de 1980 e 1988. Essas reformas e revisões introduziram sucessivamente a 

representação proporcional e a igualdade lingüística, com o reconhecimento das 

quatro regiões lingüísticas e suas respectivas comunidades, ampliando sua 

autonomia. 

 A Bélgica tem cerca de 30.516 km², com uma população estimada em 10,4 

milhões de habitantes, composta por 55% de flamengos, 33% de valões e de outros 

europeus em 12% (1996), tem o flamengo, o francês e o alemão como línguas 

oficiais. É uma monarquia constitucional, como informa o Almanaque Mundial92. A 

Bélgica, na sua capital Bruxelas, situa os principais órgãos centrais da União 

Européia. No norte do país, fica a próspera Região de Flandres, numa vasta planície 

onde vivem as comunidades flamengas. O sul, onde estão situadas as montanhas 

das Ardenas, é habitado pelos valões de língua francesa. Uma pequena parte da 

população, no leste, fala alemão. Esse pluralismo lingüístico-cultural constitui fonte 

de tensão étnica e regional agravada nos últimos anos, pelo número crescente de 

imigrantes meridionais.  

 Informa Kneipp93 que, no processo de organização institucional da Bélgica, a 

partir da revisão de 1992, o Parlamento instituiu o Estado federal, que delegou ao 

governo central apenas os assuntos relativos à defesa, à previdência social, à 

política monetária e às relações exteriores, garantindo autonomia às regiões de 

Flandres, Valônia e Bruxelas.  A revisão de 1993 redefiniu a Bélgica como Estado 

Federal, com uma estrutura institucional extremamente complexa, compreendendo 
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um nível federal (Casa dos Representantes, Senado e o Rei), um nível comunitário 

(Conselhos Comunitários Flamengo, Francês e Alemão, além de uma Comissão 

Conjunta), um nível de Estado-Regional (Região Flamenga, Região Valã, Capital – 

Bruxelas) e, finalmente, um nível Língua-Regional (Regiões holandesa, francesa, 

alemã e bilíngüe de Bruxelas). Inclusive no art. 5º, que trata da divisão territorial das 

regiões da Bélgica, possibilitando ao território ser dividido em outras províncias, por 

força de lei, desde que se respeite as limitações constitucionais. 

 Quanto à divisão político-administrativa da Bélgica, analisa mais adiante 

Kneipp94 que a constituição trata dos Conselhos Comunitários e Regionais, em que 

todos são compostos por representantes eleitos pelos cidadãos. Os membros da 

cada Conselho Regional poderão ser designados pelo Conselho Comunitário 

diretamente interessado. No Estado Federal Regional belga, são os entes políticos 

inferiores que comportam uma maior carga de atribuições, justamente para que se 

atenda às peculiaridades de cada parcela do território. A constituição belga tem 

poucas limitações para o legislador infra-constitucional, especialmente no que tange 

à formulação de políticas próprias, permitindo-o que as faça por processo ordinário.               

 Em 2005, ocorrem divergências entre valões e flamengos, provocando uma 

crise que se arrastou por vários meses num distrito próximo a Bruxelas. Nos últimos 

anos, muitos valões vêm migrando para áreas flamengas próximas à capital. 

Partidos flamengos quiseram impedir esses migrantes de votarem em candidatos da 

comunidade francesa nas eleições parlamentares. Partidos valões aceitariam a 

restrição, desde que a área bilíngüe da capital fosse ampliada, fato não tolerado 

pelos flamengos. O impasse legal continua. Nesse caso, trata-se de um exemplo de 

como as comunidades estão dispostas a defender seus limites sempre que o 

equilíbrio da balança lingüística do país possa ser ameaçado. 

 

2.3.4 O REGIONALISMO ESPANHOL 

 

 Outro caso também interessante de regionalização é a Espanha. O Reino da 

Espanha é uma monarquia constitucional e ocupa 80% da península ibérica. Foi 

potência colonial entre o século XV e o XIX. Sua população é formada por povos de 

várias nacionalidades – castelhanos, catalães, galegos, andaluzes, valencianos e 
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bascos -, que vivem em Regiões com diversos graus de autonomia. No entanto, 

aspirações separatistas movimentam o País Basco, onde a guerrilha Pátria Basca e 

Liberdade (ETA) luta por independência. Tem uma área de 505.954 km², com uma 

população estimada em 43,2 milhões de habitantes (2005). Tem como idiomas 

oficiais o espanhol, o galego, o catalão, o valenciano e o basco e divide-se em 50 

províncias95. 

 Com a morte do caudilho Francisco Franco, em 1975, após 36 anos de 

ditadura, o rei Juan Carlos I é coroado e se inicia um processo de redemocratização 

da Espanha. Em 1976, aprova-se a nova constituição, o denominado 'Pacto de 

Moncloa', e com ela são criadas 17 Regiões Autônomas, mas as regiões da 

Catalunha, da Galícia e do País Basco conquistam maior autonomia, por serem 

consideradas nacionalidades históricas, com língüa e cultura próprias. A Catalunha, 

no nordeste da Espanha, com capital em Barcelona, é a mais rica e industrializada 

das regiões. O idioma catalão é falado por cerca de 7 milhões de pessoas. A Galícia 

é localizada na região noroeste e baseia sua economia na agricultura, tendo Vigo 

como um dos principais portos de pesca do país. Por sua vez, o País Basco fica 

situado no norte da Espanha e conta com uma forte indústria naval, com destacados 

estaleiros e grande setor siderúrgico. A Espanha também possui dois territórios 

autônomos, são os enclaves de Ceuta e Melilla, localizados no norte da África, que 

faziam parte de Marrocos até a década de 1950. Eles têm total autonomia interna e 

podem decidir pela independência em ato unilateral.  

 No Estado Autonômico da Espanha, sua formação se dá por meio de 

comunidades sociologicamente específicas, cada qual com sua história peculiar, 

com território e fronteiras naturais definidas, com uma população com fatores 

culturais, etnográficos e sociais comuns, com peculiar direito consuetudinário e, por 

último, com unidades econômicas que apresentam distinto nível de 

desenvolvimento. Na organização político-administrativa da Espanha, há o Estado 

Regional, que significa o reconhecimento jurídico dessas opções sociológicas como 

realidades políticas, que não são nacionais, mas podem sê-lo com uma consciência 

mais elaborada e realística de suas diferenças. 

 O efetivo 'governo Regional' é baseado no reconhecimento constitucional do 

direito de autonomia das nacionalidades e regiões que compõem o Estado espanhol. 
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Em 1980, seu território foi dividido em 17 comunidades autônomas, cada qual 

absorvendo uma ou mais províncias, que passaram a existir a partir daquele 

momento. Informa Alves Costa96 que na Espanha cada comunidade autônoma é 

governada por um estatuto autônomo, proveniente de uma Assembléia Legislativa 

unicameral eleita por sufrágio universal. Os poderes executivos e administrativos são 

exercidos pelo Conselho de Governo, que assiste o presidente, responsável perante 

a Assembléia. A divisão de poderes entre o governo central e as comunidades 

autônomas era imprecisa e ambígua até 1980, mas ao Estado foi determinada a 

responsabilidade financeira, criando-se assim uma forma de controle das atividades 

das comunidades autônomas. Outra forma de controle provém da presença, em 

cada Região, de um delegado do governo central indicado pelo Conselho dos 

Ministros para monitorar as atividades regionais. O governo provincial permaneceu 

centralizado. 

 Na configuração histórica de organização do Estado espanhol, onde diversas 

concepções caracterizam a sua organização político-administrativa, a fórmula para a 

organização das províncias parte de baixo para cima, fundada em três princípios 

jurídico-políticos, que são a unidade, a autonomia e a solidariedade. O caso 

espanhol traz muitas experiências que rebatem sobre as questões políticas de 

centralização x descentralização. Essa moldura implica o formato de integração sem 

perder a autonomia da diversidade, na qual estão presentes institucionalmente os 

elementos da organização autonômica.  

 Na Espanha, segundo Alves da Costa97, a organização autonômica é baseada 

nos seguintes fundamentos: I) da unidade (pátria comum e indivisível dos 

espanhóis); II) da territorialidade na divisão do poder (a competência do Estado é 

geral e a competência das comunidades autônomas se limita ao seu próprio 

território, delimitado pela Constituição); III) da subsidiariedade ou autonomia (divisão 

de competências – o que a comunidade pode fazer por si mesma não deve ser 

absorvido por uma comunidade mais ampla); IV) da espontaneidade (respeito aos 

direitos jurídicos e econômicos já existentes); V) da juridicidade [configurada no 

Título VIII da Constituição – contendo os princípios da generalidade (arts. 143 e 144, 

autonomia baseada nas identidades históricas, culturais e econômicas comuns; da 
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voluntariedade (a vontade de se autonomizar); e o da colaboração, na comunhão 

dos entes autônomos para a realização dos princípios gerais do Estado espanhol].  

 O Parlamento Espanhol aprovou, em agosto de 2006, o novo Estatuto de 

Autonomia da Catalunha, reconhecendo-a como uma 'Nação' que se inscreve na 

tradição federalizante, legitimada por uma língua própria e cultura singular. O 

governo catalão – a Generalitat – pode criar polícia autônoma e recebeu 

competências em educação, saúde, assistência social, política cultural e lingüística, 

ordenação e manutenção do território. 

 

2.3.5 O REGIONALISMO NA AMÉRICA LATINA 

 

 Na América Latina, somente no final do século XX, a regionalização alcançou 

um patamar constitucional e legal. No Chile, foi a partir da Constituição de 1980 e da 

Lei Orgânica Constitucional de Governo e Administração Regional de 1993. 

Comenta então Boisier98, um dos maiores teóricos sobre regionalização (CEPAL), 

que existem regiões para vários propósitos em outros países, sendo os mais 

notórios a Colômbia, com suas cinco regiões componentes dos Conselhos Regionais 

de Planejamento Econômico e Social (CORPES), o caso do Brasil, com suas cinco 

macrorregiões, que em algum momento contaram, cada uma delas, com uma 

superintendência de desenvolvimento no estilo da SUDENE, e também é verdade 

que há dispositivos regionais na Nicarágua e na República Dominicana, mas em 

todos esses casos a região não chega a existir como um órgão de caráter 

constitucional ou político propriamente dito. Mas em alguns casos, como o do Peru, 

se observa uma certa regressão na regionalização, cuja concepção chegou a ser a 

mais avançada da América Latina. A isso deve-se acrescentar que na Constituição 

de 1993 ainda mantém uma possibilidade para a constituição de Regiões, a partir 

dos Departamentos, uma situação parecida com a que se propõe na Constituição 

colombiana de 1991 e na atual Constituição da Argentina. (grifo meu) 

 Mais adiante, Boisier99 comenta que o propósito regionalizador na América 

Latina fracassou e aponta mais para os procedimentos do que para a idéia como tal. 

As razões foram expostas em numerosas oportunidades, e as principais delas 
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apontam para o marcado caráter verticalista e economicista das propostas, pela 

ausência 'lato sensu' de um regionalismo histórico na América Latina. Esse fracasso 

tem sido um dos maiores fatores que explicam a atual aposta no Município na 

América Latina. (grifos meus) 

 Em síntese, o regionalismo como movimento político e cultural apresenta 

diferentes abordagens, dependendo das peculiaridades do processo de evolução 

histórica que toma em cada país. Em alguns casos, ocorre devido à diversidade 

étnica ou cultural que antecede a formação de alguns Estados unitários ou 

decorrente de excessiva concentração de poder e de riquezas em pequenas áreas 

de um país. Como nos casos vistos acima, o regionalismo também pode se 

manifestar como instrumento de defesa e de afirmação de uma cultura local, 

expresso pela constituição de instituições políticas autônomas em determinadas 

regiões.  

 Noutros casos, o regionalismo pode se caracterizar como um movimento 

político-administrativo, que objetive a criação de uma estrutura estatal para 

coordenar e implementar um conjunto de funções governamentais em nível 

intermediário entre órgãos centrais e órgãos locais. Mas, também, o regionalismo 

pode significar as atividades do processo de planejamento governamental que inclua 

o nível espacial ou territorial de uma região ou sub-região, visando integrar as 

atividades do governo central num nível subnacional, com o objetivo de proporcionar 

maior eficiência, eficácia e efetividade às políticas públicas regionalizadas. 

 

2.4 A POLÍTICA REGIONAL EUROPÉIA 

 

 Em que pesem às evidentes diferenças históricas, institucionais, econômicas 

e sociais da experiência européia, é interessante se observar os mecanismos de 

integração territorial buscado pela Europa da União Européia (UE). Os europeus 

adotaram institucionalmente um conjunto de instrumentos e de iniciativas 

desenvolvidos pela UE, centrados na coesão e na redução das desigualdades 

territoriais. No contexto, além das políticas comunitárias definidas pela UE, tivemos 

também um exemplo de ação típica de integração nacional, baseada na afirmação 

de políticas regionais nacionais ocorridas na Alemanha.  

 Num mundo onde as relações econômicas se efetuam atualmente numa 

escala planetária, os territórios e as atividades por elas geradas entram, cada vez 



 

mais, em concorrência, tanto no território comunitário da Europa como fora dele. 

Ora, nem todas as regiões se beneficiam das mesmas condições econômicas, 

sociais e geográficas num plano de igualdade. 

 Durante muito tempo, as disparidades de desenvolvimento e de nível de vida 

entre regiões - existentes muito antes da criação da União Européia (UE)100 - foram 

apenas objeto de tratamento especificamente nacional. Os esforços progressivos da 

UE para reduzir essas disparidades produziram excelentes resultados. Porém, 

continuam a existir fortes disparidades ainda hoje; as dez regiões mais dinâmicas 

têm um Produto Interno Bruto (PIB) per capita quase três vezes superior ao das dez 

regiões menos desenvolvidas. A Política Regional da UE continua como necessária 

para buscar um desenvolvimento harmônico do espaço comunitário. O seu objetivo é 

permitir ao conjunto das regiões européias se integrarem plenamente no mercado 

único e contribuir para o êxito da União Econômica e Monetária (UEM). 

 A Política Regional Européia101, então, vem-se caracterizando como uma 

política de solidariedade, ao estimular, no plano comunitário, as intervenções que 

poderão permitir aos territórios com maiores dificuldades superarem suas 

deficiências. Durante o período 2000/2006, um terço do orçamento comunitário (€$ 

213 bilhões), oriundo da contribuição dos Estados-membros, é atribuído à Política 

Regional e redistribuído pelas regiões que dele mais necessitem. Os Estados-

membros, por meio de ações nacionais e da União Européia, visam reduzir as 

disparidades de desenvolvimento, fazer a reconversão de zonas industriais em 

dificuldades, diversificação econômica do meio rural, inclusive na revitalização de 

zonas urbanas deprimidas. 

 O Tratado que institui a Comunidade Européia prevê, nos artigos 2° e 3°, que 

a missão da Comunidade é, nomeadamente, 'promover, em toda a Comunidade, o 

desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das atividades econômicas, 

um elevado nível de emprego e de proteção social, (...) o aumento do nível e da 

qualidade de vida, a coesão econômica e social e a solidariedade entre os Estados-

membros'. 
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 Mais especialmente, o Titulo XVII (artigos 158° a 162°),102 intitulado 'Coesão 

Econômica e Social', estipula que a Comunidade procurará reduzir as disparidades 

entre os níveis de desenvolvimento nas diversas regiões e o atraso das regiões 

menos desenvolvidas, incluídas as zonas rurais e as ilhas. Quatro Fundos 

Estruturais atualmente permitem à UE fornecer suporte financeiro a programas 

plurianuais de desenvolvimento regional negociados entre as regiões, os Estados-

membros e a Comissão, bem como ações comunitárias específicas. São eles: 

• Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): financia infra-

estruturas, investimentos produtivos para criar empregos, projetos de 

desenvolvimento local e apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME);  

• Fundo Social Europeu (FSE): promove a adaptação da população 

economicamente ativa às mutações do mercado de trabalho, bem como a 

inserção profissional dos desempregados e dos grupos desfavorecidos, 

financiando a formação e qualificação da mão-de-obra e apoio na 

recolocação do emprego; 

• Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA): financia ações 

de desenvolvimento rural e de suporte aos agricultores, principalmente nas 

regiões menos desenvolvidas, mas também no âmbito da Política Agrícola 

Comum (PAC), no resto da União Européia; 

• Instrumento Financeiro de Orientação à Pesca (IFOP): financia a 

modernização pesqueira.  

 Além disso, há também um fundo especial de solidariedade, o Fundo de 

Coesão, que tem por objetivo financiar projetos ligados ao meio ambiente e para 

melhorar as redes de transportes nos Estados-membros da UE, cujo PIB seja inferior 

a 90% da média européia. 

 Na perspectiva de inclusão dos dez novos Estados-membros, as deficiências 

em infra-estruturas, industrial, nos setores de serviços, agricultura, PME e meio 

ambiente, são enormes. Para o período 2000/2006, a União preparou, 

progressivamente, a entrada desses países, instaurando com eles 'Parcerias de 

Adesão', documentos estratégicos financiados por dois novos Fundos: 
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• Instrumento Estrutural de Pré-Adesão (ISPA), com intervenção nos países 

candidatos, seguindo o modelo do Fundo de Coesão, para financiar projetos 

de transportes e de proteção ambiental; 

• Instrumento Agrícola de Pré-Adesão (SAPARD) criado para apoiar a 

preparação dos países para a PAC.  

 A necessidade de garantir o desenvolvimento harmonioso, reduzindo a 

disparidade entre as diferentes regiões, já figurava desde 1957 no preâmbulo do 

Tratado de Roma. Nele se previa já a criação do FSE, destinado a promover o 

emprego e a favorecer a mobilidade dos trabalhadores no território comunitário, bem 

como do Banco Europeu de Investimento (BEI). Os outros instrumentos de ajuda ao 

desenvolvimento dos Estados-membros surgiram à medida da evolução da 

construção européia e da chegada de novos membros.Em 1962, quando foi 

efetuado o acordo sobre a Política Agrícola Comum (PAC), a Comunidade criou o 

FEOGA, que continua hoje a apoiar e estimular a produção agrícola e o 

desenvolvimento rural na Comunidade. Depois da adesão da Grã-Bretanha, Irlanda 

e Dinamarca, em 1973, foi criado o FEDER, em 1975. Esse Fundo serviu, 

inicialmente, para a reconversão das regiões em declínio industrial do Reino Unido e 

para compensar, nesses Estados-membros a reduzida vantagem advinda da PAC. 

Depois da adesão da Grécia e, seguidamente, da Espanha e Portugal, o FEDER 

estendeu-se, progressivamente, ao conjunto das regiões com atrasos de 

desenvolvimento. 

 O Ato Único Europeu introduziu, pela primeira vez, em 1986, um título 

específico para o conceito de coesão econômica e social e estabeleceu as bases 

duma verdadeira Política Regional solidária. Ao mesmo tempo, o 'Pacote Delors' 

propôs duplicar as despesas estruturais entre 1988 e 1993, significando cerca de 

31% das despesas comunitárias. Em 1992, o 'Tratado de Maastricht', que cria e 

consolida a UE, fez da coesão econômica e social um objetivo prioritário da 

Comunidade, paralelamente à União Econômica e Monetária (UEM) e ao Mercado 

Único, fixando os critérios de convergências econômicas e orçamentárias para os 

Estados-membros. Esse tratado também trouxe e impôs o controle dos déficits 

públicos. Para os países menos desenvolvidos, isso significava a aplicação de uma 

política orçamentária mais estrita, combinada com um aumento nos investimentos 

em infra-estruturas, para acelerar o desenvolvimento. No caso da Espanha, Grécia, 



 

Irlanda e Portugal, esse esforço só era possível com o apoio da UE. Nessa 

perspectiva, a Comunidade instaurou o Fundo de Coesão, destinado aos Estados-

membros mais pobres: Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia. O seu objetivo era 

ajudar esses países a entrar na UEM em melhores condições. 

 A Política Regional103 na UE defronta-se, atualmente, com três desafios 

fundamentais: 

• a concorrência fortemente ampliada pela liberalização do comércio. Empresas 

instalam-se onde encontram condições para aumentar a sua competitividade 

(infra-estruturas, serviços de qualidade e trabalhadores qualificados);  

• a revolução tecnológica e a sociedade da informação, que requerem 

adaptabilidade crescente dos indivíduos, das empresas e dos territórios;  

• o alargamento com novos países incorporados, cujas condições 

socioeconômicas são, muitas vezes, mais desfavoráveis do que as das 

regiões menos desenvolvidas da UE-15.  

 A reforma da Política Regional104, descrita nas perspectivas financeiras da 

'Agenda 2000', favoreceu a concentração de investimentos estruturais nas regiões 

com atrasos de desenvolvimento, bem como na aplicação simplificada das políticas. 

Mais habilitados para conhecerem suas especificidades e a realidade da prática 

concreta, os Estado-membros e as regiões administram o seu futuro e gerem 

diretamente os fundos da UE, que já intervêm para coordenar e controlar a 

conformidade da utilização dos financiamentos europeus. A política de coesão, além 

da sua contribuição para a luta contra as disparidades regionais, teve o mérito de 

estabelecer uma parceria em torno de estratégias de desenvolvimento definidas a 

partir de objetivos comunitários, por meio de contratos e convenções tripartites de 

objetivos entre a UE, os Estados-membros e as autoridades regionais, definindo o 

papel e as competências desses três níveis administrativos no âmbito da futura 

política regional, incorporando também o setor privado. 

 Com o alargamento, o desafio da coesão econômica e social aumenta e 

desloca-se para o Leste. A adesão dos dez novos Estados-membros pôs de novo 

em causa o modelo atual da Política Regional, trazendo-lhe diversos novos desafios 

de vulto: 
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• as disparidades em termos de PIB por habitante entre os vinte e cinco 

Estados-membros são expressivas. Em 2003, os níveis do PIB per capita 

estavam compreendidos entre 41% da média da UE na Letônia, e 215%, em 

Luxemburgo. Nos novos Estados-membros, o PIB por habitante é inferior a 

90% da média da UE-25, não atingindo metade desse nível na Polônia, 

Letônia, Lituânia e Estônia, bem como na Romênia e na Bulgária (dois países 

candidatos ao alargamento em 2007);  

• o centro de gravidade da política de coesão, ao se deslocar para o Leste 

europeu, provoca dúvidas nos países do Sul beneficiários do Fundo de 

Coesão, quanto à manutenção dos seus fluxos de investimentos;  

• mais do que a própria existência da política de coesão econômica e social, é 

a natureza das intervenções que se coloca diante desses desafios; o futuro 

da Política Regional ultrapassa o simples quadro dos mecanismos financeiros 

para tocar nos próprios fundamentos do projeto comunitário.  

 A Política Regional, na escala européia, teve por objetivo criar um âmbito 

administrativo-territorial para aplicar uma ação política, sem substituir a configuração 

preexistente nos Estados-membros, uma vez que cada um deles, historicamente, já 

dispunha de diferentes modelos de organização territorial. Então, criaram três 

escalas de regionalização denominadas NUTS.  

 Segundo González105, ao se criarem, as NUTS se convertem no âmbito 

espacial de planejamento e execução de políticas regionais na UE, em três níveis de 

abordagem dentro dos países-membros, buscando adaptar-se na medida do 

possível às divisões territoriais preexistentes. São elas: NUTS 1 – é o primeiro nível 

de regionalização territorial dentro de cada Estado, no qual estão situadas desde as 

entidades político-administrativas de grande poder e identidade, como os 'Länders' 

alemães, Escócia, País de Gales, ou incluindo alguns países como Portugal, Irlanda; 

NUTS 2 – se trata de uma regionalização mais operativa, como a anterior, mas 

enquadra na aplicação das políticas regionais alguns países como a França e a 

Itália, com suas correspondentes regiões geográficas tradicionais; NUTS 3 – é um 

nível de regionalização de base, tratando tanto de unidades regionais da 

administração periférica dos Estados-membros como das províncias espanholas e 
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dos departamentos franceses, ou como entidades de administração local, como os 

'Kreise' alemães e condados britânicos. 

 Portanto, a União Européia reconhece e institucionaliza a dimensão político-

administrativa das diversas territorialidades européias, incluindo e respeitando suas 

peculiaridades históricas e comunitárias regionais. 

     
2.5 A REGIONALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

 Em geral, a questão regional se manifesta historicamente sob diferentes 

situações. Segundo Haddad106, os movimentos de regionalização ocorrem quando: i) 

há separação territorial entre a esfera das atividades de produção e a esfera de 

circulação de bens e serviços (transferência inter-regional de excedentes 

produtivos); ii) regiões que especializam suas estruturas num regime de trocas 

desiguais no comércio inter-regional de excedentes produtivos (deterioração nos 

termos de intercâmbio inter-regional); iii) modos de produção conflitivos que 

coexistem no mesmo tempo histórico, embora diferenciados territorialmente 

(conflitos de interesse entre classes e intraclasses sociais); e iv) instituições públicas 

e privadas de regiões mais desenvolvidas de um país, que manipulam sua força de 

decisão em termos do poder político central, definindo a forma, a intensidade e a 

cronologia do uso dos recursos naturais e dos recursos energéticos das regiões 

menos desenvolvidas, especialmente aquelas localizadas na fronteira externa da 

economia nacional (relações de dependência entre regiões).   
 Num país continental como o Brasil, a questão do desenvolvimento territorial, 

desde o período colonial até os tempos atuais, é de importância estratégica. Basta 

lembrar que durante o período em que Portugal passou sem governo (1580/1640), e 

esteve sob o domínio da Espanha, os entradistas e bandeirantes brasileiros foram 

gradativamente empurrando nossas fronteiras para o Oeste, muito além dos limites 

do Tratado de Tordesilhas (1494), expandindo para a atual configuração territorial 

que o Brasil apresenta. A República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal107. O Brasil atualmente se 
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compõe de 27 Estados, 1 Distrito Federal e cerca de 5.560 municípios. Tem uma 

área de 8.547.403,5 km², com uma população estimada de 185.184.264 (2005) 

habitantes108. 

 O Brasil em face da sua dimensão territorial quase continental, desde o início 

do século XX vem sendo objeto de análise de políticos, geógrafos, economistas, 

sociólogos e outros estudiosos e pesquisadores, visando ao seu melhor 

equacionamento geopolítico. Daí então provém o conceito das macrorregiões. O 

tema do desenvolvimento territorial, no Brasil, se tornou essencial para o País, nos 

seus aspectos geopolíticos, geo-econômicos, sociais ou ambientais, sendo, 

inclusive, objeto de cláusulas constitucionais. Nesse aspecto, também se enquadra a 

questão regional, como objetivo, a fim de equacionar os desequilíbrios espaciais ou 

regionais (intra e inter-regionais) e pessoais de renda, fenômenos esses que 

refletem as profundas desigualdades sociais vigentes entre nós.  

 Durante este século, os antagonismos políticos e econômicos derivados das 

disparidades regionais de renda e quanto ao desenvolvimento constituíram a 

principal base potencial para motivar os conflitos e as tensões entre os interesses 

das diferentes regiões no Brasil. Mesmo com a ocorrência de diferentes ciclos 

econômicos de expansão e de retração que ocorreram na economia brasileira nos 

últimos cinqüenta anos, podendo ter concorrido para exacerbar os conflitos 

regionais, mediante o processo de absorção apropriada pelas diferentes regiões 

brasileiras dos seus custos e benefícios, a questão dos desequilíbrios regionais de 

desenvolvimento se apresentam no Brasil como um fenômeno estrutural e recorrente 

a realimentar esses antagonismos, no médio e no longo prazo.  

 Em face das dimensões geográficas e da diversidade social e cultural do 

Brasil, há uma institucionalidade no compromisso com a preservação da unidade 

nacional, com o desenvolvimento nacional, com a erradicação da pobreza e com a 

redução das desigualdades sociais e regionais, objetivos inscritos na Constituição 

Federal109.  

 Ao longo da formação da nacionalidade brasileira, a luta pelo federalismo vem 

quase sempre ligada às aspirações de desenvolvimento das distintas áreas desse 
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imenso território, não se colocando entre nós qualquer problema de choque de 

nacionalidade, ou de conflitos culturais ligados a disparidades étnicas ou religiosas. 

Mas sim o da dependência econômica de certas regiões em relação a outras, de 

dissimetria nas relações entre regiões, de transferências unilaterais de recursos 

nacionais encobertas em políticas de preços administrados etc. 

 Portanto, as disparidades regionais no Brasil são produto de processos 

históricos de natureza política com foco econômico, que antecedem à 

industrialização e à própria integração do mercado nacional, fenômeno que se daria 

a partir da recuperação a crise de 1929. A profunda depressão do setor externo 

brasileiro, que colocaria a economia em regressão, foi evitada por uma clara opção 

política pela industrialização, que a metodologia da CEPAL denominava 'o modelo 

voltado para dentro', permitindo ao longo do seu desenvolvimento que as distintas 

regiões do País se integrassem num só sistema econômico. Nessa oportunidade, 

nossa ainda nascente experiência federalista cumpriu um importante papel na 

construção do processo, que permitiu a integração econômica. Quando houve a 

desorganização da economia primário-exportadora, ocorrida a partir da crise de 

1929 e ao longo da década de 1930, ocorreu um direcionamento das atividades 

produtivas para o mercado interno, conduzindo à interiorização do centro dinâmico 

da economia brasileira. 

 Com a Proclamação da República no Brasil, em 1891, os republicanos 

brasileiros interromperam a continuidade do modelo de Estado unitário vigente no 

Império, que tantas erupções revolucionárias de cunho descentralizante provocou ao 

longo do Primeiro Reinado (1822/1831) e da Regência (1831/1840), na concepção 

de que seria impossível administrar o extenso território brasileiro na base do modelo 

centralizador adotado em Portugal na época. No entanto, a boa idéia do federalismo, 

implantada no início da 1ª República ou República Velha (1889/1930), veio com a 

pura e simples transposição do modelo federativo norte-americano, originário da 

cultura autonomista e descentralizante das 13 colônias derivadas do feudalismo 

inglês, justaposto sobre um país formado pela cultura patrimonialista e centralizante, 

herdada da tradição ibérica. 

 Com o advento da 1ª República, tivemos a chamada 'política dos 

governadores'; que modelava a estrutura do governo, onde a autonomia dos 

Estados se consolidou no poder político dos 'coronéis' locais, centrada na política do 

café com leite com a hegemonia dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, que 



 

perdurou até o final da década de 1950. Ela controlava uma maioria parlamentar no 

Congresso Nacional, que forçava os presidentes da República à negociação. Com a 

crise de 1929, em 'Wall Street', houve a fragilização econômico-financeira do setor 

exportador (cafeeiro, açucareiro, cacaueiro), atingindo em cheio as oligarquias 

rurais. Veio a Revolução de 1930, com o período Vargas na 2ª República, numa 

aliança dos interesses no Estado do Rio Grande do Sul com os Estados do Nordeste 

(Pernambuco, Ceará, Paraíba e Bahia) e emergentes segmentos urbanos 

insatisfeitos, desaguando no também denominado Estado Novo (1930/1945) da 

ditadura Vargas (1937/1945), estimulado pelos regimes fascistas e comunistas 

vigentes na Europa, portanto mais autoritário e mais centralizador.  

 Após a Revolução de 1930, explica Furtado110 que as barreiras alfandegárias 

entre os Estados foram desmanteladas, e um sistema viário foi construído para 

facilitar o intercâmbio entre as regiões. Foram instaladas reservas de mercado 

dentro do País para produtos que antes se destinavam com exclusividade ao 

mercado externo, como a borracha da Amazônia e o açúcar do Nordeste. Surgiu 

assim, uma interdependência estrutural, que favoreceu a região mais industrializada, 

São Paulo. Com efeito, os subsídios implícitos na política de câmbio e na de crédito, 

que constituíram o cerne da política industrial, beneficiaram de preferência a região 

que com mais dinamismo competia pela substituição das exportações de 

manufaturas. Sem desconhecer os aspectos negativos das desigualdades regionais 

que se agravavam, não se pode ignorar que nessa época foi forjada uma sólida 

interdependência inter-regional. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939/1945), veio uma onda de 

democratismo, inspirada na ascensão dos Estados Unidos e na onda do 

desenvolvimentismo. Houve a queda do Estado Novo e instalou-se então a 3ª 

República (1946/1964), num período de redemocratização e mais populista, que 

manifestou um caráter mais descentralizador. O advento da Guerra Fria 

(1950/1990), disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União 

Soviética, numa intensa guerra ideológica, econômica, diplomática e tecnológica 

pela conquista de zonas de influência, dividiu o mundo em dois blocos políticos 

opostos, capitalistas x comunistas, provocando uma corrida armamentista. Com isso, 

se instalaram os regimes militares na América Latina, o que também ocorreu no 
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Brasil, em 1964, caracterizando a 4ª República (1964/1984), igualmente autoritária e 

centralizadora. 

 Em 1985, temos o período da Redemocratização, a partir da eleição indireta 

de Tancredo Neves, mas tomando posse José Sarney. Deu-se aí início a 5ª 

República (1985/--), legitimada pela Constituição de 1988, ainda vigente entre nós, 

que restabeleceu a dimensão federativa e a capacidade de descentralização. 

 As políticas públicas de desenvolvimento do território foram iniciadas com o 

estabelecimento das primeiras Comissões de Bacias Hidrográficas no México e no 

Brasil, em 1947 e 1948, respectivamente, as quais se propuseram à consecução de 

três importantes objetivos: 1) a regionalização dos países, com mudança da antiga 

divisão político-administrativa por uma nova divisão, baseada na configuração de 

regiões definidas de acordo com uma multiplicidade de critérios; 2) a 

descentralização dos sistemas decisórios, com exercício de poder, com lisura e 

transparência, nos âmbitos do setor público e do privado; 3) o desenvolvimento 

regional como caracterização de regionalização e de descentralização. 

 A divisão do Brasil em regiões é atribuição do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e tem por objetivo agrupar os Estados-membros com 

características fisiográficas, humanas, econômicas e sociais comuns. Tal divisão 

teve por objetivo inicial auxiliar metodologicamente no processo do planejamento 

das políticas públicas dirigidas para áreas com necessidades semelhantes. A atual 

organização política e administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios, que, segundo a Constituição Federal de 1988, 

dispõem de autonomia política. No entanto, a mesma Constituição, no seu título 

referente à organização política e administrativa do Estado, já incorpora, no art. 43, a 

dimensão regional. 

Os estudos da Divisão Regional do IBGE tiveram início em 1941, sob a 

coordenação do Prof. Fábio Macedo Soares Guimarães. O objetivo principal de seu 

trabalho foi de sistematizar as várias "divisões regionais" que vinham sendo 

propostas, de forma que fosse organizada uma única Divisão Regional do Brasil 

para a divulgação das estatísticas brasileiras. Com o prosseguimento desses 

trabalhos, foi aprovada, em 31/01/42, através da Circular nº1 da Presidência da 

República, a primeira Divisão do Brasil em regiões, a saber: Norte, Nordeste, Leste, 

Sul e Centro-Oeste. A Resolução nº143 de 06/07/45, por sua vez, estabelece a 

Divisão do Brasil em Zonas Fisiográficas, baseadas em critérios econômicos do 



 

agrupamento de municípios. Estas Zonas Fisiográficas foram utilizadas até 1970 

para a divulgação das estatísticas produzidas pelo IBGE e pelas Unidades da 

Federação. Já na década de 1960, em decorrência das transformações ocorridas no 

espaço nacional, foram retomados os estudos para a revisão da Divisão Regional, a 

nível macro e das Zonas Fisiográficas. 

Segundo o IBGE, o caráter intrínseco da revisão da Divisão Regional do 

Brasil refere-se a um conjunto de determinações econômicas, sociais e políticas que 

dizem respeito à totalidade da organização do espaço nacional, referendado no caso 

brasileiro pela forma desigual como vem se processando o desenvolvimento das 

forças produtivas em suas interações como o quadro natural. Sem deixar de lado as 

partes constitutivas da referida totalidade, a Divisão Regional em macrorregiões a 

partir de uma perspectiva histórico-espacial enfatiza a divisão inter-regional da 

produção no País, a par da internacionalização do capital havida pós-60, buscando 

as raízes desse processo na forma como o estado ora tende a intervir, ora a se 

contrair, em face da evolução do processo de acumulação e de valorização do 

capital, que pode ser traduzido nos sucessivos e variados Planos de Governo. 

Muitas divisões regionais do território brasileiro já foram tentadas no decorrer da 

história, desde a introdução das Capitanias Hereditárias que vigorou no Brasil entre 

os séculos XVI e XVIII, sendo extintas em 1821111. Durante o domínio espanhol com 

a União Ibérica (1580-1640), tivemos uma divisão do Brasil Colônia em dois Estados 

independentes (1621-1640), o Estado do Maranhão (do atual Ceará à Amazônia) e o 

Estado do Brasil (de Pernambuco a atual Santa Catarina), com as capitais 

localizadas em São Luis e Salvador, respectivamente. Muitas das Capitanias 

Hereditárias transformaram-se em Províncias durante o período do Império (1822-

1889) e posteriormente em Estados e Territórios com a República, desde 1891 até a 

presente data.   

Então a abordagem do conceito de regionalização no Brasil veio a partir da 

República. Nesse período, a primeira experiência surgiu em 1913 e depois dela 

outras propostas surgiram tentando adaptar a divisão regional às novas realidades 

econômicas e sociais do País.  

A primeira proposta de divisão regional concebida em 1913112, tinha como 

objetivo o ensino da geografia, era condicionada apenas nos aspectos físicos de 
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clima, vegetação e relevo. Ela enfatizava o conceito de nação e dividia o Brasil nas 

seguintes Regiões: Setentrional (Acre, Amazonas e Pará); Norte Oriental 
(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas); 

Oriental (Sergipe, Bahia, Espírito santo e Rio de Janeiro); Central (Mato Grosso e 

Goiás) e Meridional (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)113. 

Em 1940114, o IBGE apresenta uma nova proposta de divisão regional para o 

Brasil115 que, além dos aspectos físicos, incorpora os aspectos socioeconômicos. A 

Região Norte passa a reunir os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o 

Território do Acre. A Região Centro contava com Minas Gerais, Mato Grosso e 

Goiás. A Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a Região Este. A Região Sul 
era composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. A Região Nordeste era formada por Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas. 

Em 1945, o Brasil passa a ter sete regiões116: Norte (Amazonas e Pará, 

Territórios do Amapá, Acre, Rio Branco – atual Roraima - e Guaporé, atual 

Rondônia); Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás, Território de Ponta Porã); Sul (São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Território de Iguaçu); Leste 
Meridional (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo); Leste Setentrional 
(Bahia e Sergipe); Nordeste Oriental (Maranhão e Piauí) e Nordeste Ocidental 
(Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas).  

Em 1950, na nova regionalização do IBGE117, os Territórios de Ponta Porá e 

Iguaçú são extintos. Retorna-se à configuração de cinco regiões: Setentrional 
(Amazonas, Pará e Territórios do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco); Centro-
Oeste (Mato Grosso e Goiás); Leste (Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro); Sul (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e 

Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas). Em 1956, Guaporé passa a se chamar Rondônia. Em 1960, Brasília é 

construída e o Distrito Federal é transferido para o Centro-Oeste. Em 1962, o Acre 

transforma-se em Estado e o Território do Rio Branco passa a se denominar 

Roraima.  
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Em 1970, o Brasil passa a ter o desenho regional atual118: Região Norte 

(Acre, Amazonas, Pará, Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia); Região 
Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal); Região Sudeste (Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo); Região Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul) e a Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). 

Houve uma recente proposta do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

– CEBRAP119 de revisão das macrorregiões, num estudo denominado de “As regiões 

brasileiras pós-Tocantins: ensaio para um novo arranjo”, que defende a divisão da 

Região Norte em duas partes. De um lado, a Região Noroeste (Amazonas, Acre, 

Rondônia e Roraima). No outro extremo, surgiria uma nova Região Norte (Pará, 

Amapá, Tocantins e Maranhão). O argumento de tal proposição centra-se nos atuais 

vínculos sociais e econômicos dos citados Estados que funcionariam polarizados por 

Manaus e Belém, respectivamente. Mas qualquer mudança no arranjo regional do 

Brasil depende de aprovação do Congresso Nacional.     

 O Brasil, em face da sua dimensão territorial quase continental, desde o início 

do século XX vem sendo objeto de análise dos políticos e estudiosos, visando ao 

seu melhor equacionamento geopolítico. Daí provém conceito das macrorregiões. 

Comentam Andrade e Andrade120 que o Brasil, diante da sua grande extensão 

territorial, sempre lutou por uma divisão em regiões que englobassem as unidades 

político-administrativas. Várias sugestões foram feitas desde o período imperial até 

os nossos dias. Só em 1941, realizou-se, por intermédio do IBGE, a primeira divisão 

regional do território nacional em cinco grandes regiões naturais - Norte, Nordeste, 

Leste, Sul e Centro-Oeste. Essa divisão teve o cuidado de fazer os limites 

coincidirem com os limites estaduais, a fim de facilitar a coleta e organização dos 

dados estatísticos e de implementar medidas administrativas. 

 Em 1967, o próprio IBGE fez uma reformulação dos limites das grandes 

regiões brasileiras, acrescentando à região Norte o então território de Rondônia; 

estendendo o Nordeste a Sergipe e Bahia, que pertencia até então ao Leste; 

extinguindo a região Leste e juntando os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 

                                                 
118 MAPA 3 – Mapa da Atual Divisão Regional do Brasil – IBGE 
119 MAPA 4 – Mapa da Proposição de Revisão das Macrorregiões no Brasil - As regiões brasileiras pós-
Tocantins: ensaio para um novo arranjo. CEBRAP. 2007 
120 ANDRADE, Manuel C.; ANDRADE, Sandra Maria C. de. A Federação Brasileira: uma análise geopolítica e 
geo-social. São Paulo: Editora Contexto, 1999, p.83.  



 

Rio de Janeiro e São Paulo numa nova região, o Sudeste; o Sul se manteve apenas 

com os três Estados meridionais. O Centro-Oeste ficou composto somente pelos 

Estados de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.  

Com as mudanças na Constituição de 1988, fica ratificada a regionalização 

brasileira de 1970, modificada pela divisão do Estado de Goiás, criando o Estado de 

Tocantins (1988) que se incorpora a Região Norte. Mato Grosso se desdobra no 

Estado Mato Grosso do Sul (1975) e os territórios transformam-se em Estados (Acre, 

Roraima, Amapá e Rondônia). 

A atual configuração regional brasileira, ao criar cinco macrorregiões - Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul -, reafirmada na Constituição de 1988, 

priorizou o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais (art. 3º, III; 43; 

165, §7; 170, VII; e, ADCT art. 34 e 35, caput e §1º)121. 

 Entretanto, afirmam Santos e Silveira122 que, atualmente, poderíamos, 

grosseiramente - e como sugestão para um debate -, reconhecer a existência de 

quatro Brasis: uma 'Região Concentrada', formada pelo Sudeste e pelo Sul, o Brasil 

do Nordeste, o Centro-Oeste e a Amazônia. O território, em si mesmo, não constitui 

uma categoria de análise ao considerarmos o espaço geográfico como tema das 

ciências sociais, isto é, como questão histórica. A categoria de análise é o território 

utilizado. A partir desse ponto de vista, quando quisermos delimitar qualquer pedaço 

do território, deveremos levar em conta a interdependência e a inseparalidade entre 

a materialidade, que inclui a natureza e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, 

o trabalho e a política. [grifo meu] 

 A ação humana e a política se consolidam no sentimento da 'identidade 

regional'. A existência dessa identidade - entendida como o sentimento 

compartilhado de pertinência a uma comunidade territorialmente localizada é 

condição essencial para que um determinado território possa, de forma significativa 

e não-arbitrária, ser denominado Região. A identidade regional, assim como o capital 

social, é um produto da história. Ela surge como resultado de processos políticos, 

sociais e culturais, que fazem com que os habitantes de um determinado território 

consolidem a percepção do fato de que, apesar das diferenças e divergências que 

                                                 
     121 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988): texto constitucional promulgado em 5 de 

outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 52/06 e pelas Emendas 
Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. Senado Federal, Brasília, 2006, pp.13-114.  
122 SANTOS, Milton; SILVEIRA Maria L. O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI. São Paulo: 
Editora Record, 2001, p.268. 



 

possam dividi-los, também têm fortes afinidades e muitos interesses em comum. 

 Afirmam Santos e Silveira123 que a noção de 'desigualdade territorial' persiste 

nas condições atuais. Todavia, produzir uma tipologia de tais diferenciações é, hoje, 

muito mais difícil do que nos períodos históricos precedentes. As desigualdades 

territoriais do presente têm como fundamento um número de variáveis mais amplo, 

cuja combinação produz uma enorme gama de situações de difícil classificação. 

 A adoção de políticas regionais e de integração no Brasil exige 

necessariamente a utilização de uma divisão territorial mais detalhada que 

contemple diversos recortes, caracterizados por uma problemática mais homogênea. 

Afirma Bandeira124 que isso não implica abandonar as ações e os instrumentos 

baseados no referencial tradicional mais abrangente. Não se pode ignorar o fato de 

que há uma cristalização de interesses em torno de alguns instrumentos de alcance 

macrorregional já existentes, o que tornaria politicamente inviável qualquer mudança 

brusca e radical de orientação.  

 Há um debate teórico sobre dinâmica recente da diferenciação territorial e 

regional no País. Segundo Becker125 o tema dominante de pesquisa na área dos 

estudos regionais do Brasil, na década de 1990, tem sido a avaliação dos impactos 

do modelo de integração competitiva na divisão territorial do trabalho. Para tanto, as 

pesquisas têm recorrido a processos políticos e econômicos que podem provocar 

impactos regionais significativos, sem que haja consenso entre elas. No cerne da 

questão, situa-se o debate sobre a concentração ou não das atividades industriais 

significativas no Centro-Sul. A industrialização e a produção agrícola mais moderna 

concentrada no Sudeste e o consumo, mais difuso que a produção, mas também 

concentrado, constituem a variável mais visível do novo processo territorial. 

 Afirmam então Santos e Silveira126 que se acelera a tendência à disparidade 

estrutural de um espaço nacional já diferenciado, com a produção de uma situação 

em que se toma mais clara a existência de uma periferia e de um pólo (a Região 

Concentrada). Nessa região, o fato paulista, que é único em todo o mundo 

subdesenvolvido, com a contigüidade entre a metrópole econômica e a área agrícola 
                                                 
123 SANTOS, Milton; SILVEIRA Maria L. O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI. São Paulo: 
Editora Record, 2001, p.259. 
124 BANDEIRA, Pedro S. Reflexões Sobre a Redefinição das Políticas Territoriais e Regionais no Brasil (versão 
preliminar). Brasília: Ministério da Integração Nacional. Setembro/2000, p.20.  
125 BECKER, Bertha. Construção das Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, (versão 
preliminar). Brasília: Ministério da Integração Nacional, Setembro 2000, p.6. 
126 SANTOS, Milton; SILVEIRA Maria L. O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI. São Paulo: 
Editora Record. 2001, p.46. 



 

mais tecnificada e dinâmica, facilita o desenvolvimento do conjunto e aumenta mais 

ainda a força da cidade de São Paulo. Num período de ativa integração nacional, as 

desigualdades assim instaladas tendem a agravar-se cada vez mais. 

 As diferenças entre as macrorregiões brasileiras são cada vez mais profundas 

(Quadro II-1, p.79). A Região Norte, com a maior área territorial do País, tem o segundo 

menor número de habitantes, embora apresente um elevado crescimento 

demográfico. É formada pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins tem um IDH-M de 0,725 (2000). A Região Nordeste, composta 

pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe, tem o segundo maior contingente populacional do 

País, cerca de 29% e participa com cerca de 13,8% do PIB nacional, apresentando 

alguns dos mais baixos indicadores sociais, com o pior IDH-M do Brasil, em 0,678 

(2000).  

 A Região Centro-Oeste, a segunda maior área territorial do País, é integrada 

pelo Distrito Federal e Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Embora tenha a menor população brasileira, vem também tendo um elevado 

crescimento demográfico e econômico, com um IDH-M de 0,772 (2000). A Região 

Sudeste é formada pelos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo, com o maior número de habitantes. Concentra mais de 55% do PIB 

brasileiro e tem um IDH-M de 0,787 (2000). A Região Sul, formada pelos Estados do 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é a menor área territorial. Participa 

com cerca de 18,6% do PIB brasileiro e tem os melhores indicadores sociais do 

País, com um IDH-M de 0,800 (2000). 

 Na atual conjuntura, no processo do desenvolvimento brasileiro, são visíveis 

os efeitos da globalização nos aspectos políticos, econômicos e psicossociais, que 

rebatem sobre a organização, forma de atuação do Estado brasileiro, inclusive sobre 

a gestão do território. São fatos que constituem elementos fundamentais na análise 

sobre as atuais transformações em curso no Brasil e que incidem sobre a 

organização territorial, política, administrativa e economicamente, pelas pressões de 

interesses externos, em face dos reais interesses do povo brasileiro. 

 

 

 

 



 

Quadro 1.1 – REGIÕES BRASILEIRAS – QUADRO COMPARATIVO 

 
INDICADORES 

 
NORTE CENTRO-

OESTE 
NORDEST

E 
SUDEST

E 
SUL 

Área (km² - 2002) 3.853.327
2 

1.606.371,
5 

1.554.257,
0 

924.511,3 576.409,6 

Nº de Municípios (2005) 449 466 1.793 1.668 1.188 
População (2005)¹ 14.698.87

8 
13.020.767 51.019.091 78.472.01

7 
26.973.51

1
População Indígena 
(2005) 

191.094 85.284     116.436 14.758 32.982 

População Urbana (em 
%, 2000) 

69,9   86,7 69,1 90,5 80,9 

Densidade Demográfica 
(hab./km² - 2005) 

3,8 8,1 32,8 84,9 46,8 

Crescimento 
Demográfico (em % 
1991/2000) 

2,9        2,4 1,3 1,6 1,4 

Hospitais - SUS 
(setembro/2004) 

463 660 2.103 1.741 1.045 

Mortalidade Infantil (por 
mil nascidos vivos, 
2002) 

27,7 20,4 41,4 20,2 17,9 

Analfabetismo (em % - 
2004) 

89 8,3 20,6 6,1 5,7 

Quantitativo do 
Eleitorado - % (junho -
2006) 

   
8.817.460 
    (7,03%) 

 8.890.686 
  (7,06%) 

34.133.740 
(27,10%) 

    
54.944.898 
 (43,63%) 

 
19.040.335
   (15,12%) 

Bancada no Congresso 
Nacional (2006) 

  88 53 178 191 86 

IDH-M (1991)       0,659 0,728 0,588 0,730 0,739 
IDH-M (2000)       0,725 0,772 0,678 0,787 0,800 
PIB (R$ Milhões)¹ 2004     93,42 132,73 248,44 970,24 321,78 
Participação no PIB (em 
% - 2003) 

5,0 7.5 13.8 55.2 18.6 

PIB per capita (em R$ – 
2003) 

5.512 9.278 4.306 11.257 10.998 

Agências Bancárias 
(por 10 mil habitantes - 
2004) 

0,45 1,02 0,49 1,21 1,31 

Telefonia Fixa (em 
1.000 linhas -abril/2005) 

1.813 3.240 6.490 23.448 7.242 

Frota de veículos 
(março/2005) 

1.371.236 3.349.405 4.919.940 21.509.15
7 

8.708.546

Legenda: ¹Estimativa 

Fontes: SUDENE, IBGE, Funai, TSE, PNUD, Anatel, BACEN, Ministério da Saúde, Ministério dos 
Transportes, IPIB. 
 



 

CAPÍTULO III – O PLANEJAMENTO 

 
3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 O planejamento, conceitualmente falando, é uma espécie de esquema 

econômico em que a organização dos investimentos públicos ou privados e dos 

fatores de produção é formulada, programada, controlada, implementada e/ou 

dirigida por uma autoridade central. O esquema consiste na fixação de metas 

globais, setoriais ou específicas a serem atingidas num determinado período de 

tempo (cronograma) pelos entes estatal ou empresarial, nos âmbitos político, 

econômico, social, científico-tecnológico, ambiental, produtivo, comercial, logístico 

etc., nas dimensões estratégica ou tática. 

 Informa Mindlin127 que o planejamento nada mais é do que um modelo teórico 

para a ação, que se propõe a organizar racionalmente o sistema econômico a partir 

de certas hipóteses sobre a realidade. 

 O princípio do planejamento econômico com base no processo de intervenção 

do Estado no domínio econômico contrariava a ideologia liberal, que se assentava 

no mecanismo de controle de preços via mercado. O planejamento foi inspirado no 

sistema de planificação adotado pelos países socialistas, em especial na União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), com a Nova Política Econômica (NEP) 

adotada no período de 1921 a 1928. Esta tinha como objetivo recuperar a economia 

nacional soviética, devastada pela Primeira Guerra Mundial (1914/1918) e pela 

Guerra Civil dos vermelhos contra os brancos, iniciada desde a Revolução Russa 

(1917) e que se estendeu até a Segunda Guerra Mundial (1939/1945). Tinha 

também como objetivo minorar os enormes conflitos raciais decorrentes do processo 

de 'russificação', na imposição da nova cultura aos novos territórios e das 

nacionalidades incorporadas sucessivamente pela União Soviética, na aplicação do 

'comunismo de guerra', quando o Estado soviético assumiu de forma absoluta e 

totalitária o controle de toda a produção do país para fazer frente à guerra civil e à 

invasão dos alemães. A NEP foi abolida em 1929, quando se iniciaram os Planos 

Qüinqüenais128. 
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 Os Planos Qüinqüenais foram planos de desenvolvimento econômico, 

implementados a partir de 1928 pela União Soviética, definindo metas de produção 

para todos os segmentos da economia, que eram seguidamente detalhados no 

circuito de cada empresa agrícola ou industrial. Os Planos Qüinqüenais marcaram o 

início do efetivo planejamento da economia estatal soviética, modelo seguido 

posteriormente por todos os países socialistas. O primeiro Plano Qüinqüenal 

(1928/1931) foi responsável pela implantação do processo de coletivização da 

agricultura e pelo início da industrialização de base na União Soviética, provocando 

profundas transformações na estrutura sócio-econômica e tecnológica do país que o 

transformou na segunda potência mundial.  Na União Soviética, foram 

implementados, até 1975, cerca de sete Planos Qüinqüenais e de um Plano Setenal 

(1959/1966). O modelo de planificação central adotado na União Soviética era 

coordenado pela Comissão Estatal de Planejamento (GOSPLAN), órgão central 

criado em 1921 por Lenine, para planejar a política econômica soviética, o qual se 

tornou modelo de planejamento centralizado e o padrão da organização econômica 

socialista, seguido por todos os países socialistas do Leste europeu.  

 Entretanto, apesar do expressivo resultado do modelo de planificação central 

soviética, que implicou a socialização total dos meios de produção, posteriormente 

tornou-se um obstáculo aos objetivos pretendidos. Tudo isso, devido à crescente 

complexidade sistêmica da economia, que, à medida que evoluía, surgiam novos 

problemas resultantes da expansão de certos segmentos mais dinâmicos e de 

redução de outros que foram se tornando mais secundários, dos quais a GOSPLAN, 

em face do seu centralismo, não conseguia acompanhar e dar as respostas 

imediatas e adequadas às novas demandas oriundas da economia.  

 A partir daí, se introduziram as experiências de planificação descentralizada, 

semelhante àquela já adotada pela Iugoslávia desde 1948. A Iugoslávia era uma 

espécie de federação mista étnico-religiosa, aglutinando a Sérvia, a Croácia, o 

Montenegro, a Eslovênia, a Macedônia e a Bósnia-Herzegovina, num precário 

equilíbrio político liderado pelo carismático marechal Josip Tito Broz, portanto 

requerendo para tal um modelo de planejamento descentralizado. 

 O princípio do planejamento econômico129 em países de economia de 

mercado, quer sejam liberais ou do 'welfare state', mesmo inspirados no modelo de 
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planificação dos países socialistas, se distingue por não eliminar a concorrência 

entre as empresas privadas no mercado, exercendo um controle mais normativo ou 

indicativo do que imperativo. Até a década de 1930, o planejamento era considerado 

incompatível com a economia de mercado. Hoje, no entanto, muitas dessas 

economias utilizam o planejamento como guia de ação governamental, sendo 

relativamente comum a intervenção dos Estados capitalistas na economia, mesmo 

que de forma esporádica. 

 A modalidade de intervenção do Estado no domínio da economia capitalista 

ou liberal foi decorrente do conjunto de políticas sugeridas por John Maynard 

Keynes, na sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 

1936, que propunha solucionar o problema do desemprego pela intervenção estatal, 

desencorajando o entesouramento em proveito das despesas públicas produtivas, 

por meio da redução das taxas de juros e do incremento dos investimentos públicos. 

As propostas de Keynes foram apresentadas no momento em que a economia 

mundial sofria sob o impacto da Grande Depressão Econômica norte-americana 

(1929/1939) decorrente da mais grave crise cíclica do capitalismo, que provocou o 

'crash de Wall Street', em 1929. As técnicas de Keynes já vinham sendo 

implementadas pela política do 'New Deal' (1933/1941), idéias propostas por 

Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1932, na sua campanha eleitoral, quando 

prometeu tirar os Estados Unidos da 'Grande Depressão Econômica'130. De fato, 

estimulado por algumas idéias de Keynes, a mobilização das despesas 

governamentais provocou uma mudança nos altos níveis de desemprego para uma 

situação de gradual pleno emprego, especialmente a partir de 1941, quando os 

Estados Unidos declararam guerra ao Eixo (Alemanha, Japão e Itália), passando 

para o nível de mobilização total. 

 A concepção do 'New Deal'131 foi o primeiro programa de intervenção estatal 

na economia de países capitalistas. Foi um conjunto de ousadas políticas de 

intervenção do Estado na economia, para impulsionar a produção, estimular o 

consumo, por meio da execução de um grande programa de obras públicas, da 

redução das horas de trabalho sem redução de salário, para reduzir o desemprego e 

de regulamentação estatal na produção em geral. Algumas de suas propostas 

inspiravam-se nos pontos que seriam apresentados por Keynes em 1936. Como 
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efeito das medidas adotadas, a economia dos Estados Unidos, a partir de 1934, já 

mostrava sinais de recuperação. Mas o governo de Roosevelt enfrentava muitas 

pressões para realizar reformas mais radicais, enquanto os setores conservadores 

protestavam contra o que consideravam uma heresia contra o capitalismo, a 

tendência à estatização e ao socialismo soviético. No entanto, foi o 'New Deal' que 

fortaleceu e consolidou o sistema capitalista no país.  

 Apesar das críticas, Roosevelt, no âmbito do 'New Deal', formulou a partir de 

1935 um extenso programa de leis trabalhistas, sociais e tributárias, enfatizando a 

necessidade das reformas do sistema capitalista, oportunidade em que foram 

criados novos órgãos governamentais, como o 'National Industrial Recovering Act' 

(NIRA), para a recuperação da indústria nacional, racionalização da produção, 

acordos de preços, relações entre patrões e empregados e o estabelecimento do 

sistema de previdência social. Para a implementação das obras públicas foi criado o 

'Work Progress Administration' (WPA), que de 1935 a 1941 empregou uma média de 

2,1 milhões de trabalhadores por ano. Para reanimar a indústria da construção civil e 

as aspirações do povo, criou-se o programa da casa própria. Foi também instituída 

uma política agrícola, devidamente regulamentada pelo 'Agriculture Ajustment Act' 

(AAA), em que o governo assumiu as dívidas dos pequenos proprietários e ofereceu 

facilidades de créditos e prêmios para todos os fazendeiros que se engajassem nas 

metas governamentais, além de promove a eletrificação rural.    

 Entre outros órgãos, uma das mais importantes criações de Roosevelt foi o 

'Tennessee Valley Authority' (TVA)132, em 1933, que introduziu a noção do 

planejamento regional, com a agência  de desenvolvimento regional do Vale do Rio 

Tennessee, que se estendia pelos Estados do Tennessee, Arkansas, Alabama, 

Mississippi, Kentucky, Georgia, Carolina do Sul e Virginia, ao promover a 

recuperação de uma vasta área de pobreza e estagnação econômica, com 

investimentos em infra-estruturas energética, de recursos hídricos para irrigação, 

abastecimento d'água, saneamento, construção de estradas, obras públicas e 

habitação, reforma agrária com o fim do regime de parceria, facilidades de crédito 

para agricultores, pecuarista e industriais entre outras medidas. Até a presente data, 

o TVA continua em atividade, atuando, além da geração de energia, no controle de 

inundações, na conservação do meio ambiente, na proteção dos recursos naturais 
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nas áreas sob sua responsabilidade em parques e barragens ao longo do Rio 

Tennessee.    

 Nos países capitalistas, a idéia de planejamento surgiu da necessidade 

premente de atingir certos objetivos econômicos e sociais. Segundo Mindlin133, 

tornou-se claro que o simples jogo das forças de mercado, na ideologia do laissez-

faire do liberalismo, era incapaz de levar aos resultados desejados pela sociedade. 

Assim, a instabilidade do sistema econômico, com crises cíclicas na atividade e os 

níveis assustadores de desemprego, associados com a nova ênfase no 

desenvolvimento econômico, na luta contra a miséria e na mobilização das 

economias para a guerra, levaram à elaboração de modelos racionais de política 

econômica, que permitissem dominar as forças econômicas em direção à alocação 

ótima de recursos.  

 Com a evolução das técnicas de planejamento, surgiram, então, instrumentos 

novos de análise econômica, como modelos econométricos, a técnica de matriz 

input-output (matriz de insumo-produto), os elementos de contabilidade nacional, 

técnicas de diagnóstico e de cenarização etc., que procuram dentro das condições 

de previsibilidade de temperatura e pressão nos âmbitos nacional e internacional, as 

possibilidades para atuar sobre a realidade.  

 Entretanto, além das políticas globais, setoriais ou específicas, temos como 

foco da ação estratégica do Estado, que é o planejamento regional, em especial no 

caso do Brasil, dadas as suas grandes dimensões territoriais e o modo 

historicamente centralizado e concentrador de governar os negócios do Estado 

brasileiro, mesmo a despeito de uma organização política centrada 

constitucionalmente na federação, dividida em três esferas políticas, 

consubstanciadas na União, Estados e Distrito Federal e Municípios.       

 De um modo geral, as técnicas de planejamento são metodologicamente 

semelhantes. No entanto, costumam diferir quanto aos objetivos e metas 

pretendidos, como resultantes da influência e formatação dos fatores ideológicos, 

políticos, econômicos, financeiros e sociais que lhes antecedem.        

 Decidir é escolher entre opções consideradas possíveis, e modernamente o 

processo de decisão tem de interagir e estar associado com um conjunto de valores, 

necessidades, interesses e aspirações comuns do povo ao qual o planejamento se 
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destina. Atualmente, crescem as modalidades de planejamento participativo, onde o 

público-alvo das políticas públicas são atores participativos na proposição das 

prioridades, na priorização da destinação dos recursos e das metas. Em alguns 

casos, o povo vem também participando ativamente das etapas de implementação, 

de acompanhamento e de avaliação dos programas, projetos e metas planejadas.  

 O planejamento é um processo finalístico e pressupõe uma coerência na 

adequação entre meios e fins e inclui, complementarmente, uma preocupação com a 

otimização de todos os recursos envolvidos (institucionais, políticos, humanos, 

materiais, ambientais, financeiros, gerenciais, organizacionais, operacionais etc.). 

Pressupõe conhecimento o mais acurado possível da realidade na qual vão se 

operarem as políticas, as estratégias e as decisões, levando-se em conta as 

condições de sua factibilidade.  

 O planejamento deverá estar baseado no processo de evolução histórico-

político-social do povo ao qual propõe servir, levando em conta experiências 

governamentais anteriores, na atenção às demandas de necessidades e interesses 

do presente e devidamente orientado para as aspirações do futuro, condições 

essenciais da capacidade de governar (governança e governabilidade), com 

legitimidade política e dentro da legalidade institucional.         

 Conforme o Método para o Planejamento da Ação Política134, propugnado pela 

Escola Superior de Guerra (ESG), '...o planejamento é um processo interativo que se 

desdobra em etapas diferenciadas. Essas etapas se compõem, necessariamente: i) 

do diagnóstico, que envolve o conhecimento da realidade; ii) da política, onde são 

definidos os objetivos; iii) da estratégia, como opções escolhidas para se atingir aos 

objetivos pretendidos; iv) da programação, onde são elaborados os planos para 

viabilizar estratégias e objetivos; v) da execução, onde se implementam as ações 

programadas; vi) de controle, onde se acompanha a execução e se avaliam os 

resultados alcançados, para que possam ser comparados com os objetivos 

anteriormente definidos...'. 

 Entretanto, para o processo decisório que antecede o método do 

planejamento, se faz necessário um conjunto complexo de procedimentos 

necessários para implementar as decisões e a conseqüente operacionalidade 

daquilo que foi decidido. Portanto, cabe inicialmente um amplo conhecimento da 
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realidade política, econômica, social etc., nos âmbitos interno e externo, 

acompanhado de um intenso exame de interpretação e de análise prospectiva das 

situações.  

 Cabe no processo decisório uma identificação das necessidades básicas e 

um efetivo levantamento dos obstáculos que dificultam ou poderão antepor-se ao 

cumprimento dos objetivos propostos, inclusive com uma avaliação do poder 

nacional, atual e futuro. Deve-se fazer também uma avaliação sobre as 

possibilidades de conflitos nos âmbitos internos e externos, como resultantes das 

decisões de Estado tomadas no curso do planejamento. Em seguida, deve-se 

proceder a uma análise das seqüências de ações estratégicas e sobre as melhores 

opções para alcançá-las, para a efetiva elaboração dos planos governamentais 

derivados das diretrizes estratégicas formuladas. Por fim, cabe a execução das 

ações planejadas seguidas de seus acompanhamentos, avaliações e respectivos 

controles internos e externos. 

 Portanto, genericamente as etapas básicas que compõem um método de 

planejamento são: 1) o diagnóstico; 2) a concepção das políticas; 3) a escolha das 

estratégias; 4) a formulação do plano desdobrada em programas; 5) a execução dos 

programas, projetos, subprojetos e ações; 6) o acompanhamento da execução do 

plano via monitoração, avaliação, controles internos e externos (accountability); 7) 

retro-alimentação do planejamento. 

 O Método para o Planejamento da ESG135, numa visão específica, parte da 

dimensão do Bem Comum, que se projeta nos Objetivos Nacionais Permanentes, 

aqueles configurados na Constituição Federal de 1988136 (a democracia; o 

desenvolvimento; a integração nacional; a integridade do patrimônio nacional; a paz 

social; e a soberania nacional) nos seus artigos do 1º ao 5º. [grifos meus] 

 Mais adiante, o método da ESG137, a partir da dimensão do Bem Comum, 

configurado nos Objetivos Nacionais Permanentes, desdobra-se na Fase Política e 

na Fase Estratégica. A Fase Política compõe-se: i) da Avaliação de Conjuntura 

(análise das situações nacional e internacional; análise dos planos nacionais em 

vigor); ii) da Avaliação do Poder Nacional (diagnóstico das necessidades básicas; 
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análise dos óbices; avaliação da capacidade do Poder Nacional); iii) da Elaboração 

de Cenários Exploratórios (visão prospectiva com cenários tendenciais); e iv) da 

Concepção Política Nacional (definição do cenário desejado; crivos dos 

pressupostos básicos das hipóteses de conflitos; decisão política). A Fase 

Estratégica se desenvolve em quatro etapas: i) a Concepção Estratégica Nacional 

(análise de trajetórias estratégicas – programas, projetos, atividades, cronogramas; 

opção estratégica – recursos, responsabilidades e operacionalidade; diretrizes 

estratégicas – objetivos, estratégias, prioridades, prazos, recursos, competências, 

encargos, coordenação, execução e controle); ii) a Elaboração de Planos (planos 

governamentais – PPAs; outros planos específicos; orçamentos); iii) a Execução 

(coordenação – setor público estatal pela  união, Estados e municípios; setor 

privado, parcerias público-privadas; setor público não-estatal, ONGs, OSCIPS, OS 

etc. –; implementação – capacidade institucional, capacidade organizacional, 

capacidade gerencial, capacidade executiva); iv) o Controle (monitoria, avaliação, 

controle interno e externo, realimentação). 

 Ao ser criada, a ESG tinha como interesse prioritário o estudo focado em dois 

pilares, a segurança nacional e o desenvolvimento, desdobrado no Método para o 

Planejamento da Ação Política, formulação que exerceu importante influência na 

concepção dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, I PND (1970/1974), II PND  

(11975/1979) e III PND (1980/1985). Tais conceitos foram consolidados e 

atualizados, no que constitui até hoje o núcleo da Doutrina da Ação Política da ESG.  

 Consistente com uma visão sistêmica de poder nacional, mais direcionado 

para uma sociedade aberta, democrática e pluralista à qual se destina, o 

planejamento pressupõe, desde a sua formulação, na execução, no 

acompanhamento e na participação social, permitindo o envolvimento ativo e criativo 

de toda a sociedade. As ações planejadas, por conseguinte, devem ter o caráter de 

planejamento indicativo, o qual deve envolver a articulação da União com os demais 

níveis político-administrativos do setor público, como os regionais, estaduais, 

municipais e, inclusive, o setor privado e os segmentos organizados da sociedade. 

Este deve ser o objetivo para se obter o necessário envolvimento com a formulação 

e a execução do planejamento.  

 Anteriormente, desde a década de 1950 até o final dos anos 1980, quando se 

introduziu no âmbito das políticas públicas o instrumental do planejamento, havia 

uma visão do planejamento impositivo, na qual o Estado determinava para toda a 



 

sociedade, quase que absoluta e de forma unilateral, o escopo de sua cosmovisão 

centralizadora.  

 De par com isso, como contraponto também se incorporou uma participação 

crescente, na década de 1990, de organizações não-governamentais (ONGs) em 

escala planetária, numa nova modalidade de atuação da sociedade, se mobilizando 

e reivindicando mais eficiência, eficácia e efetividade no papel Estado mais 

destinado aos seus cidadãos, aumentando suas pressões sobre os governos. Esses 

e mais outros foram fatos que provocaram uma revisão naquele modelo de 

planejamento centralizador.  Afirma então Mindlin138 que a ampliação da participação 

política, a decisão de planejar, portanto, resultou da percepção da dinâmica do 

sistema político. 

 

3.2 O PLANEJAMENTO NO BRASIL: Nacional e Regional 

 

 O Planejamento no Brasil, ainda que de forma embrionária, vem desde a 

elaboração do 'Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa 

Nacional' (1939/1943), do governo de Getúlio Vargas, na mobilização nacional para 

o esforço de guerra, com especial atenção ao fornecimento de equipamentos e 

suprimentos militares, na preparação, no envio e na manutenção da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália. Nesse período, havia muitas dificuldades, 

pela baixa capacidade administrativa do governo e as técnicas de planejamento 

conhecidas serem restritas a um pequeno número de especialistas, mais 

concentrados nas Forças Armadas e, a partir de 1949, na ESG. 

 Logo em seguida, no governo Vargas, tivemos o 'Relatório da Missão Cooke' 

(1942/1943), que produziu um diagnóstico da economia brasileira, que resultou no 

Plano de Obras e Equipamentos (1943/1946). Foi sucedido pelo Relatório Simonsen 

(1944/1945), efetuado pelo economista Roberto Simonsen, que representava um 

diagnóstico acompanhado de uma proposta para a economia brasileira. Nessas 

primeiras manifestações do planejamento no Brasil, embora com um prestígio 

político crescente emprestado à administração pelos planos de desenvolvimento, 

havia ainda uma fraca capacidade de implementação, bem como os mesmos 
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cobriam apenas aspectos parciais do desenvolvimento em alguns poucos 

segmentos da economia nacional139. 

 Nesse mesmo período, foi criada a Comissão de Planejamento Econômico, 

idealizada em 1944 por Eugênio Gudin, para contrabalançar as propostas do 

Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, formulada por Roberto 

Simonsen a fim de preparar a economia brasileira para os tempos de paz. Com a 

deposição de Getúlio Vargas em 1945, a referida Comissão foi extinta, embora o seu 

plano ferroviário tenha sido incorporado posteriormente ao 'Plano SALTE' Também 

no processo de discussão para o Plano SALTE, tivemos o 'Relatório da Missão 

Abbink' (1948) que era mais um diagnóstico da economia brasileira, efetuada por 

estrangeiros. 

  

3.2.1 GOVERNO EURICO DUTRA (1946/1950) 

 

 O primeiro planejamento econômico propriamente dito foi o 'Plano 

SALTE'(1949/1953), no governo Eurico Dutra. Ele representava uma soma de 

sugestões dos vários ministérios, sendo coordenado em termos administrativos e 

contábeis pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). O Plano 

SALTE, priorizava quatro áreas, a saúde, a alimentação, o transporte e a energia, 

cujas iniciais formavam a palavra SALTE. Os recursos para a sua execução foram 

provenientes de receitas federais e de recursos externos. Foi cumprido apenas 

parcialmente e, em 1952, já estava quase abandonado. No Plano SALTE, houve 

pela primeira vez uma referência à questão regional, quando o Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB), em 1953 por meio do Escritório Técnico do Nordeste (ETENE), fez 

incluir no seu relatório um Planejamento de Combate às Secas.  

 

3.2.2 GOVERNO GETÚLIO VARGAS (1951/1955) 

  

 Vale fazer referência também à atuação da 'Comissão Mista Brasil/Estados 

Unidos'140 com mais outro diagnóstico sobre a economia brasileira. Organismo 

criado em 1950 e instalado em 1951, tinha por objetivo estudar os problemas 

básicos da economia brasileira e propor projetos para o desenvolvimento do País, 
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cujo financiamento seria fornecido por bancos norte-americanos. A prioridade da 

Comissão Mista seria dada aos setores de energia, transporte e agricultura, 

considerados pontos críticos para o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Participaram da citada Comissão Roberto Campos, Ari Torres, Glycon de Paiva, 

Lucas Lopes e Valentim Rebouças, entre outros. Todos esses técnicos foram 

transferidos, posteriormente, para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), criado em 1952, fato que gerou a dissolução, em 1953, da Comissão Mista.  

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e, posteriormente, Social 

(BNDES), foi criado, em 1952, para fomentar o desenvolvimento de setores 

considerados básicos para a economia brasileira, nas esferas pública e privada. 

Surgiu como órgão técnico para executar o programa de reaparelhamento 

econômico elaborado e recomendado pela Comissão Mista Brasil/Estados Unidos. 

Para tal, recebeu apoio do também recém-criado Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o atual Banco Mundial, e do Banco de 

Exportação e Importação dos Estados Unidos (EXIMBANK)141. 

 O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foi criado em 1953 pelo governo federal 

para atuar como um banco de desenvolvimento da Região Nordeste. Sediado em 

Fortaleza, sua ação, por meio do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste (ETENE), instituído em 1954, produziu os primeiros estudos e diagnósticos 

socioeconômicos sobre a Região, com especial atenção para a sub-região do 

Polígono das Secas, que incluía todos os Estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) 

mais uma parte de Minas Gerais (Norte de Minas), com financiamento agropecuário, 

aquisição de máquinas, perfurações de poços, construção de barragens e açudes e 

de instalações industriais. O BNB foi uma criação governamental que inseriu o 

Nordeste como objetivo do planejamento e do desenvolvimento econômico nacional. 

 No processo de consolidação do planejamento como instrumento essencial 

para o governo, tivemos o 'Programa de Reaparelhamento Econômico e Fomento da 

Economia Nacional' (1953), durante o último governo de Getúlio Vargas. Suas 

recomendações orientaram significativamente a elaboração futura do Plano de 

Metas.  Ainda em 1953, tivemos os relatórios do Grupo Misto BNDE-CEPAL (1953) e 
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da Missão Klein e Saks (1954)142. O primeiro relatório foi uma recomendação da 

Comissão Mista Brasil/Estados Unidos, de caráter também diagnóstico para a 

industrialização. O segundo relatório deteve-se mais detalhadamente no estudo da 

problemática alimentar no Brasil. 

 Na época dos primórdios do planejamento no Brasil, havia a noção de que o 

País não dispunha, no todo ou em parte, das condições ou pressupostos favoráveis 

para sua concepção e respectiva implementação. Desses pressupostos de antes, 

alguns ainda constituem, na atualidade, entraves na internalização dos conceitos, 

dos métodos e dos instrumentos do planejamento para os dirigentes públicos, com 

especial carência nos municípios. Alguns entraves são de ordem institucional, como 

a noção de estabilidade política. Outros referem-se à firme determinação política dos 

partidos, por meio da falta de consciência generalizada de seus dirigentes nos 

diferentes níveis decisórios sobre a importância efetiva do planejamento.  

 A busca para a institucionalização de um sistema de planejamento em escala 

nacional se deu desde os anos cinqüenta e sessenta. A primeira iniciativa ocorreu 

quando Getúlio Vargas nomeou um grupo de peritos para fazer uma reforma 

administrativa em 1952, quando criou o Conselho de Planejamento e Coordenação. 

Tal fato representou uma das idéias mais importantes para a centralização do 

planejamento nacional, tendo como uma das principais atribuições o exame de 

relatórios periódicos encaminhados pelos ministérios setoriais. No entanto, apesar 

da excelente idéia, o Conselho teve dificuldades operacionais, porquanto havia 

conflito nos diversos grupos de assessoramento presidencial, entre o Ministério da 

Fazenda, a Comissão Mista Brasil/Estados Unidos e a Assessoria Econômica da 

Presidência, liderada por Rômulo Almeida143. 

 

3.2.3 GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHECK (1956/1961) 

         

 O governo de Juscelino Kubitschek, concentrado no compromisso político de 

'cinqüenta anos em cinco', além da criação do Conselho de Desenvolvimento, 

constituído do presidente da República, dos ministros setoriais, dos presidentes do 

BNDE e do Banco do Brasil, também criou a Comissão de Estudos e Propostas 
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Administrativas (CEPA) com o fito de aprofundar na administração pública a 

contextualização do sistema de planejamento em todos os níveis.  

 A CEPA, por considerar o planejamento uma atividade meramente 

administrativa, não teve o engajamento necessário. Enquanto isso, o Conselho de 

Desenvolvimento foi o formulador do Plano de Metas (1956/1961), participando 

efetivamente das decisões gerais do governo. O Plano de Metas de JK foi um 

programa de desenvolvimento econômico, social e de infra-estrutura, que se 

caracterizou pelo estabelecimento de metas que deveriam ser alcançadas durante 

aquele governo, fazendo uma espécie de contraponto aos planos anteriores que 

formulavam e não concluíam, mobilizando, além do BNDE, o Banco do Brasil, a 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), o Conselho de Política 

Aduaneira etc. Criou grupos de trabalho, entre eles o Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA) e o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN). Esses órgãos de ponta, associados aos grupos de trabalho, vieram 

aglutinar a elite da administração pública brasileira e conseguiram implementar e 

controlar a execução do Plano de Metas, que se caracterizou por uma intensa fase 

de substituição de importações, porquanto, para a sua implementação, do total dos 

seus recursos previstos cerca de 44% se destinavam à importação de bens e 

serviços (Presidência da República – Conselho de Desenvolvimento - Programa de Metas, Relatório das Atividades, 1958, 

Quadro III, p. 20)144. 

 No âmbito regional, o governo JK constituiu o GTDN (1956/1958), sediado no 

Recife, liderado pelo economista Celso Furtado, que resultou na formulação do 

documento 'Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste', o qual 

fez um diagnóstico da economia regional e propôs políticas num plano de 

desenvolvimento, seguido de uma articulação geral de execução do plano. A partir 

do relatório do GTDN, se estabeleceu a dimensão do Planejamento Regional, dando 

origem à 'Operação Nordeste' (1959) para viabilizar suas proposições, que resultou 

na criação da 'Comissão para o Desenvolvimento do Nordeste' (CODENO), em 

janeiro de 1959, vindo sucessivamente pela Lei Nº 3.692/59, que instituiu a 

'Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste' (SUDENE), com sede no 

Recife. O objetivo inicial da SUDENE era concentrar o máximo de esforços do 

governo federal na Região Nordeste, em cooperação com os demais Estados da 
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Região, para eliminar ou reduzir substancialmente as disparidades de nível de vida 

então existentes entre o Nordeste e o Centro-Sul. 

 A 'Questão Nordeste', desde o início da década de 1950 - período de intensas 

secas, de grandes estiagens, de fome e de levas de flagelados perambulando pelas 

cidades, associados à turbulência das reivindicações e movimentos produzidos 

pelas Ligas Camponesas (1955) com repercussões em Pernambuco, Paraíba e 

Alagoas, fundada por Francisco Julião -, vinha mobilizando as elites nordestinas. Foi 

então instituída uma malha de organizações públicas para atender às demandas da 

Região. 

  Antes da SUDENE, como pioneiros do interesse governamental para o 

enfoque regional, criou-se, em 1909, a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS), para atuar sobre os efeitos periódicos das secas no Nordeste. 

Posteriormente, foi transformado no Departamento de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), que atuava na construção de uma infra-estrutura hídrica por meio de 

barragens, açudes, poços e de estradas vicinais. 

 Em 1945, tivemos a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF), que se transformou numa das maiores geradoras de energia do Brasil. 

Logo depois, em 1948, foi constituída a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), 

depois substituída pela Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE) e, 

posteriormente, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(CODEVASF), em 1974, objetivando o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos 

do Rio São Francisco, com grandes programas e projetos de irrigação ao longo do 

seu curso.  

 Na Região Norte, com o 'Plano de Valorização Econômica da Amazônia' 

(1953), foi criada a 'Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia' 

(SPVEA), que posteriormente deu origem à 'Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia' (SUDAM), em 1966. Nos anos 1960, foram criados o Ministério da 

Coordenação dos Organismos Regionais, depois convertido no Ministério do Interior, 

e com ele foram criados o Banco da Amazônia (BASA), por transformação do 

anterior Banco de Crédito da Borracha, e a 'Superintendência da Zona Franca de 

Manaus' (SUFRAMA), em 1967, como sucedânea da Zona Franca de Manaus 

(ZFM), de 1957.  

 Para a Amazônia, a sistemática do planejamento foi introduzida por meio da 

SPVEA, com que foi instituída a Política de Desenvolvimento da Amazônia 



 

(1954/1960), que, no Plano de Metas de JK, se materializaria no I Plano Qüinqüenal 

(1955/1959), o qual não foi aprovado pelo Congresso Nacional, sendo substituído 

por um Plano de Emergência. 

 Foram também criadas agências de desenvolvimento para as regiões Centro-

Oeste e Sul, denominadas Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO) e Superintendência do Desenvolvimento do Sul (SUDESUL), autarquias 

criadas em 1967, numa semelhança com a SUDENE, no objetivo de elaborar planos 

de desenvolvimento nos Estados dessas respectivas macrorregiões. Como as 

demais, com a criação do Ministério do Interior, no mesmo período, ficaram a ele 

vinculadas. A SUDECO sucedeu a antiga Fundação Brasil-Central. 

 

3.2.4 GOVERNO JÂNIO QUADROS/JOÃO GOULART (1961/1964) 

 

 Durante o governo de Jânio Quadros, não foi elaborado nenhum plano, 

embora houvesse uma denominação para tal, com o 'Programa de Governo – Bases' 

(1961), no qual o documento foi produzido pelo Conselho de Ministros que assumiu 

as rédeas do Governo. Embora o Conselho de Desenvolvimento estivesse 

funcionando adequadamente para as condições da época, em 1961 foi instituído um 

novo órgão para exercer as mesmas funções do Conselho. O presidente Jânio 

Quadros criou, pelo Decreto nº 51.152/61, a Comissão de Planejamento Nacional 

(COPLAN), a qual deveria absorver as funções, o pessoal e as instalações do 

Conselho de Desenvolvimento. Mas isso não chegou a se verificar na prática, 

passando a funcionar as duas unidades ao mesmo tempo, presididas pelo 

presidente da República.  

 Apesar das dificuldades inerentes à existência de dois órgãos com atribuições 

iguais, a COPLAN antecipou uma das idéias básicas do trabalho a ser desenvolvido, 

a partir do governo Castelo Branco com a noção planejamento corrente e com visão 

de futuro.  

 Passada a crise institucional da renúncia presidencial de Jânio Quadros, 

assumiu o vice-presidente João Goulart (1962/1964), com mesma duplicidade de 

órgãos, que se manteria ainda por muitos anos. Um fato muito importante para a 

institucionalização do planejamento no Brasil foi a criação do cargo de ministro 

Extraordinário para o Planejamento, pelo Decreto nº 1.422/62, que permitiu iniciar 

idéia de composição do Sistema Nacional de Planejamento. Passou a ter por base 



 

um Conselho de Desenvolvimento Nacional, o Ministério Extraordinário do 

Planejamento como secretaria geral, composto pelo presidente da República, os 

ministros setoriais e, como novidade, a inclusão dos chefes das Casas Civil e Militar 

da Presidência da República. O esquema se completava com comissões e 

subcomissões, das quais faziam parte representantes de todos os órgãos da 

administração pública direta e indireta. As comissões eram unidades integrantes do 

Conselho de Desenvolvimento Nacional. Esse sistema foi concebido por Celso 

Furtado, nomeado o primeiro ministro Extraordinário para o Planejamento. A 

manutenção das idéias do Conselho de Desenvolvimento e da COPLAN, 

adicionadas pelo Conselho Deliberativo, pela Comissão de Coordenação Geral e da 

Comissão de Planejamento Nacional, não conseguiu funcionar na gestão de Celso 

Furtado, porquanto razões políticas e divisão se estabeleceram entre o Conselho de 

Desenvolvimento e a COPLAN145. Para o Nordeste, a elaboração pela SUDENE do 

primeiro plano regional ocorreu com o I Plano Diretor (1961/1963).    

 Nesse ambiente mais consistente de planejamento, João Goulart instituiu o 

'Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social' (1963/1965), que iria fazer 

coincidir, pela primeira vez, um plano nacional com um plano regional, o II Plano 

Diretor da SUDENE (1963/1965). A elaboração do Plano Trienal, lavra do Conselho 

de Desenvolvimento Nacional, serviu para dar o primeiro passo na direção de um 

futuro sistema nacional de planejamento, que só viria a se institucionalizar anos 

depois. Embora o Plano Trienal não tenha sido implementado segundo suas 

grandes linhas de ação, por conta das mudanças surgidas no quadro político-

institucional, com a queda do presidente João Goulart advinda da Revolução de 

1964, o mesmo serviu de base para a preparação do 'Programa de Ação Econômica 

do Governo' – PAEG (1964/1966), executado pelo governo do presidente Castelo 

Branco. 

 

3.2.5 GOVERNO CASTELLO BRANCO (1964/1966) 

 

 No período da implementação do PAEG no Governo Castelo Branco, passou 

a haver uma descoincidência nos prazos de vigência do plano nacional com o plano 

regional, o 'II Plano Diretor' da SUDENE, que estava sincronizado anteriormente com 
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o 'Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social' (1963/1965) do Governo 

João Goulart. Tal fato também ocorreu com o 'III Plano Diretor' da SUDENE 

(1966/1968), iniciado no fim da vigência do PAEG, que ficou desencontrado com o 

início da vigência do Plano Estratégico de Desenvolvimento (1968/1970) do Governo 

Costa e Silva, de curta duração, assim como o 'IV Plano Diretor' da SUDENE 

(1969/1973) com o 'Documento Metas e Bases Para a Ação do Governo' 

(1970/1971), do Governo Médici. Tais fatos demonstravam a inexistência ainda de 

um sistema nacional de planejamento.      

Modificações foram introduzidas na alteração do Plano Trienal pelo PAEG e 

na reestruturação e funcionamento do embrionário Sistema Nacional de 

Planejamento. Ambas as tarefas foram realizadas pelo Ministro Extraordinário para o 

Planejamento e Coordenação Econômica, criado pelo Decreto nº 53.914/64, sendo 

nomeado Roberto Campos para a função, facilitada pelo seu conhecimento do 

sistema, uma vez que já havia participado nos estudos promovidos pela CEPA. 

 A ênfase do PAEG foi o combate progressivo ao processo inflacionário, 

reduzindo a inflação de 100% ao ano (1964) para 35% em 1966. Isto sem mexer nos 

indicadores de crescimento econômico. Com instrumentos de controle de demanda 

e de custos executados, fez a correção do processo inflacionário sem provocar a 

estagnação econômica. As taxas de crescimento do PIB ficaram na média de 3,4% 

ao ano, porquanto naquele período o Brasil necessitava da geração média de 1,2 

milhão de novos empregos por ano, cuja meta ficou em cerca de 750 mil novos 

empregos por ano146.      

 Entre as introduções técnicas e institucionais introduzidas por Campos, uma 

foi a criação do Conselho Consultivo de Planejamento (CONSPLAN), pelo Decreto 

nº 55.722/65, que tinha por funções opinar, sugerir e modificar o PAEG e também 

consistia em estabelecer ligações entre as diferentes áreas de interesses políticos, 

econômicos e sociais do País. Sua composição incluía uma inovação, com 

representantes de diversos segmentos de representação, destacando-se segmentos 

patronais e de trabalhadores. As deliberações ficavam na esfera do Governo, 

enquanto sua elaboração e estudos contavam com os diversos segmentos 

representados (4 membros das classes trabalhadoras; 4 membros das classes 

produtoras; 1 membro da imprensa; 1 membro do Conselho Federal de Economia; 4 
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técnicos de reconhecida competência profissional nas áreas da Economia e da 

Sociologia, sendo que 2 professores das universidades; 3 técnicos de companhias, 

organizações regionais ou estaduais de planejamento ou de desenvolvimento). O 

planejamento era executado pelas coordenadorias de planejamento (curto e médio 

prazos) e compatibilizado pelas agências de planejamento dos ministérios setoriais.  

 Depois da instituição do CONSPLAN, veio a estruturação do sistema por meio 

dos trabalhos desenvolvidos pelo Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada 

(EPEA), recém-criado, e pelas Coordenadorias de Planejamento Setoriais 

(agricultura, energia, transportes, saúde, educação etc.), de elaboração e de 

controle orçamentário147.  

 A partir daí, houve uma grande reestruturação na administração federal, com 

a edição do Decreto-Lei nº 200/67, que criou o Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral e Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada (IPEA). 

Dessa época em diante, os trabalhos de planejamento e de programação 

orçamentária passaram a ser conjugados dentro de um mesmo sistema, inclusive 

com a criação das Inspetorias Gerais de Finanças dos ministérios setoriais.  

 Nesse período, foi concebido e aprovado o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento - PED (1968/1970) e o documento Metas e Bases para Ação de 

Governo (1970/1971), este último como plano de transição no intervalo dos 

governos dos presidentes Costa e Silva e Emílio Médici. 

 

3.2.6 GOVERNO COSTA E SILVA (1967/1969) 

 

 O PED pretendeu se constituir numa espécie de retomada do 

desenvolvimento no País, tentando combinar uma política de elevação da demanda 

e liquidez com uma política gradual da taxa de inflação. O combate à inflação tinha 

sido o eixo da política do PAEG. O PED utilizou a política fiscal como o principal 

instrumento de sua política econômica, objetivando diminuir gastos com custeio e 

elevar os investimentos em setores estratégicos de formação de capital, as quais 

não ficaram muito explícitas na sua programação.  
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 O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)148 foi um plano de médio 

prazo, que demonstrou uma preocupação com um modelo econômico mais 

adequado pelo horizonte de tempo restrito, com uma preocupação de estabelecer 

metas quantitativas mais precisas e com os aspectos operacionais da 

implementação. Adotava uma perspectiva de crescimento real em torno dos 6% ao 

ano, com base numa política fiscal, a fim diminuir o dispêndio público no custeio, 

aumentando o gasto no investimento em áreas consideradas prioritárias, mantendo 

o crescimento da inflação anual em 25%. Em suma, o PED efetivamente veio a 

contribuir com uma melhor programação, que evoluiu na direção de um 

planejamento melhor detalhado, especialmente quanto ao diagnóstico da economia 

e na experiência de programação econômica de curto e médio prazo.  

 

3.2.7 GOVERNO EMÍLIO MÉDICI (1969/1974) 

 

 Os trabalhos de planejamento tiveram ajustes de natureza conceitual e 

operativa de grande significado para o ordenamento das atividades econômicas e 

sociais, diante do novo modelo de articulação institucional na esfera pública federal. 

Baseava-se nos dispositivos do Ato Complementar nº 43/69, que determinava a 

elaboração dos planos nacionais de desenvolvimento, de vigência plurianual num 

quadriênio, de forma que cada governo executasse os programas constantes do 

último ano do plano elaborado pela administração que o antecedera e, ao mesmo 

tempo, preparasse o plano para o período seguinte. Em virtude da ampliação do 

mandato presidencial para cinco anos, o citado instrumento legal foi alterado pelo 

Ato Complementar nº 76/69, para vigorar por cinco anos. Entretanto, o I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1972/1974), por conta da morte do presidente Costa 

e Silva, ocorrida em 1969, teve seu ajustamento reduzido para três anos, conforme 

Lei Complementar nº9/70. No âmbito regional, estava em plena vigência o IV Plano 

Diretor da SUDENE (1969/1973), o qual também não se incorporava totalmente aos 

objetivos nacionais contidos no PED.       

 Veio o 'Documento Metas e Bases para a Ação do Governo' (1970/1971), em 

que continuou a vigência do IV Plano Diretor da SUDENE (1969/1973), com o qual 
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também não estava compatibilizado. O Documento Metas e Bases se caracterizou 

como um documento de ordem prática, definindo os objetivos nacionais e as metas 

estratégicas setoriais, as principais realizações programadas e os projetos de alta 

prioridade nos principais setores. 

 Na apresentação do Documento de Metas e Bases149, ressaltam-se os 

princípios que seriam complementados pelo 'I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social' - I PND (1972/1974). O trabalho de programação 

governamental, com fundamento nas Metas e Bases, irá completar-se com dois 

outros documentos: o 'Novo Orçamento Plurianual de Investimentos', com vigência 

no período de 1971/1973, e o 'Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social', para a vigência no período 1972-1974. 

 Por conta do disposto no Ato Complementar nº 43/69, pela primeira vez 

permitiu-se a elaboração conjunta do plano nacional com os planos de 

desenvolvimento regional, fato que iniciou o processo de instalação do Sistema 

Nacional de Planejamento. Nesse caso, o I PDN e os 'Planos de Desenvolvimento 

do Nordeste' (1972/1974) e 'Regional de Desenvolvimento da Amazônia' 

(1972/1974) ficaram concatenados. 

 A montagem de um sistema nacional de planejamento, indubitavelmente, 

permitiu proporcionar uma maior eficácia e articulação aos esforços governamentais 

e privados, orientados para a promoção do desenvolvimento nos diferentes níveis. 

Para tal, o governo criou e mobilizou diversos instrumentos por meio dos quais 

exerceu a gestão das ações econômicas e sociais, adotando como modelo a 

economia de mercado. Foi criado o Sistema de Planejamento Federal, instituído pelo 

Decreto nº 71.353/72, com os seguintes objetivos: 1) coordenar a elaboração e 

acompanhar a execução dos planos e programas gerais do governo, bem como 

promover a integração dos planos regionais e setoriais; 2) assegurar, mediante 

normas e procedimentos orçamentários, a aplicação de critérios técnicos, 

econômicos e administrativos para o estabelecimento das prioridades entre as 

atividades governamentais; 3) modernizar as estruturas e procedimentos da 

Administração Federal objetivando o seu contínuo aperfeiçoamento e maior 

eficiência na execução dos programas do governo; 4) estabelecer fluxos 
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permanentes de informação entre as unidades componentes do Sistema, a fim de 

facilitar os processos de decisão e coordenação das atividades governamentais. 

 Informa Albuquerque150 que a concepção do sistema de planejamento 

nacional foi de autoria de João Paulo dos Reis Velloso, ministro do Planejamento e 

Coordenação Geral, incorporado pelos elementos do sistema implantado por 

Roberto Campos (1964/1967). Esse sistema, concebido de forma centralizada, 

apresentava um caráter normativo e indicativo, embora baseado na livre iniciativa. O 

sistema apresenta-se como normativo, porquanto explicita as ações programáticas 

que cabe ao Governo definir, detalhar e executar. Ele é indicativo no momento em 

que atribui ao Poder Executivo a possibilidade de indicar ou de inter-relacionar, 

quando necessário, as ações que devem ser exercidas tanto pela administração 

pública, em seus diferentes níveis (federal, estadual e municipal), como pela 

iniciativa privada.  

 A configuração dos trabalhos do planejamento, realizados com base nesse 

sistema, é efetuada de forma a permitir o cumprimento pela administração de dois 

conjuntos de funções: i) função-objetivo; ii) funções-instrumentos. A função-objetivo 

significa a racionalização das decisões e coordenação das ações de governo, de 

acordo com os objetivos nacionais de desenvolvimento. As funções-instrumentos 

compreendem os trabalhos relativos à pesquisa, à produção de informações e ao 

treinamento de recursos humanos para o planejamento; ao planejamento; à 

programação e ao acompanhamento da execução em diferentes ações 

programadas; à orçamentação e ao acompanhamento da execução orçamentária; à 

modernização administrativa; à articulação com os Estados e Municípios e à 

coordenação da cooperação internacional. 

 De acordo com sua concepção inicial, o sistema compreende um órgão 

central, órgãos setoriais e órgãos seccionais. O órgão central responsável pelo 

planejamento global, em escala nacional, corresponde à Secretaria-Geral do 

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Os órgãos setoriais estão contidos 

nos diversos ministérios por meio das suas respectivas secretarias-gerais. São 

considerados órgãos seccionais do Sistema de Planejamento Federal as unidades 

que em cada entidade da Administração Federal Indireta centralizem as funções de 

planejamento, orçamento e modernização administrativa. Na categoria de órgãos 
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seccionais, foram então incluídas a SUDENE e a SUDAM, mas omitidas a SUDECO 

e a SUDESUL151.  

 Mesmo com a inclusão da SUDENE e da SUDAM no Sistema Federal de 

Planejamento, por conta do modo de enquadramento, generalizando essas agências 

tipicamente de planejamento, nivelando-as às diferentes entidades da administração 

indireta, demonstrou uma escassa prioridade conferida pelo governo central ao 

planejamento regional.  

 Foram atribuídas pelo Sistema Nacional de Planejamento, à SUDENE e à 

SUDAM funções de articulação do nível federal com os Estados e Municípios, com 

vistas a compatibilizar o planejamento global de seus setores, bem como prestar 

assistência técnica para a implementação de programas e projetos setoriais152. No 

caso, as Superintendências de Desenvolvimento Regional, em particular a SUDENE, 

pela sua maior experiência e o pioneirismo no âmbito do planejamento, colaboraram 

com os Estados e Municípios situados na sua área de abrangência na formulação de 

seus planos de desenvolvimento, formação de equipes técnicas e modernização 

administrativa. Para tal, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, na 

expectativa de intensificar o seu relacionamento com Estados e Municípios, criou, 

pela Portaria Ministerial nº 44/72, a Secretaria de Articulação com os Estados e 

Municípios (SAREM). 

 Antes da criação do Ministério do Interior, havia o Ministério Extraordinário 

para a Coordenação dos Organismos Regionais (MECOR), criado em 1964 pela Lei 

nº 4.344/64, posteriormente convertido em Ministério do Interior (MINTER), em 1967, 

pelos dispositivos do Decreto-Lei nº 200/67, o qual realizou uma ampla 

reestruturação na administração federal. 

 Os resultados alcançados pela SAREM, segundo Carvalho153, no campo 

específico do planejamento, não assumiram o ritmo desejado contribuindo, ao 

contrário, para reduzir o já diminuto poder de articulação de que dispunham as 

superintendências (SUDENE, SUDAM, SUDECO e SUDESUL) em relação à mesma 

área. Para diminuir tais imprecisões, o Ministério do Interior (MINTER) promoveu a 

assinatura de diversos acordos de cooperação técnica entre cada uma das 

Superintendências de Desenvolvimento Regional e a Secretaria-Geral do Ministério 
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do Planejamento, com a interveniência de sua Secretaria-Geral. Tais acordos, 

firmados em 1973, orientavam-se para o encaminhamento de providências 

relacionadas com os seguintes aspectos: i) estabelecimento de diretrizes gerais de 

política socioeconômica, pela Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento, para 

os planos de desenvolvimento regional, compreendendo, especialmente, a indicação 

de objetivos e prioridades, globais e setoriais, para as quatro áreas de jurisdição das 

Superintendências – Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, bem como a definição de 

instrumentos de ação regional; ii) compatibilização dos planos setoriais e estaduais 

com os planos de desenvolvimento regional, tarefa a cargo do Ministério do 

Planejamento e das Superintendências; iii) elaboração e atualização dos 

diagnósticos globais e setoriais das diferentes regiões, identificando as suas 

necessidades, pelas Superintendências; iv) elaboração, avaliação e revisão 

periódica dos planos de desenvolvimento regional e dos orçamentos plurianuais de 

investimento, tarefa também a cargo das Superintendências; v) promoção de 

estudos de caráter inter-regional que interessem ao desenvolvimento nacional, 

responsabilidade atribuída à Secretaria-Geral do Ministério do Interior; vi) definição 

das diretrizes gerais da política sócio-econômica para os planos de desenvolvimento 

regional, contemplando especialmente os objetivos e prioridades globais e setoriais 

no âmbito regional, assim como a definição de instrumentos de ação regional, pela 

Secretaria-Geral do Ministério do Interior, em articulação com a Secretaria-Geral do 

Ministério do Planejamento.                                 

 Esses convênios, conforme Carvalho154, não apresentaram os resultados 

funcionais esperados, pois o relacionamento interinstitucional só teve lugar entre a 

Secretaria-Geral do Ministério do Interior e as Superintendências. A ausência de 

mecanismos de controle e acompanhamento dos projetos nesses convênios, que 

associada a um processo de centralização implícito, na perspectiva de fortalecer o 

sistema de planejamento no nível nacional, contribuiu para que a relação inter-

institucional não alcançasse os níveis esperados pelas entidades responsáveis pelo 

planejamento regional. Tanto que a organização do Sistema de Planejamento 

Federal vigente passaria por importantes modificações ao longo de 1974, mas não 

produziriam nenhuma alteração no processo de planejamento regional, manteria sua 
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orientação centralizadora original, emitida a partir dos Atos Complementares nº 

43/69 e nº 76/69. 

 O fato inovador para a organização do sistema nacional de planejamento foi a 

edição da Lei nº 6.036/74, que, além de outras disposições, criou no âmbito da 

Presidência da República, a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico (CDE). Essas providências criadas por intermédio de 

uma lei, constituíram fato inédito na história do planejamento do Brasil, que viriam, a 

partir daí, fortalecer a base instrumental do planejamento, ficando na Presidência da 

República o poder de coordenação da execução dos programas de investimentos 

governamentais de forma centralizada. O CDE era composto pelos ministros da área 

econômica (Fazenda, Interior, Indústria e Comércio, Agricultura e Minas e Energia). 

Era secretariado pelo ministro-chefe da SEPLAN, na época João Paulo dos Reis 

Velloso, e presidido pelo presidente da República, Ernesto Geisel. O CDE, 

diferentemente do seu similar imediatamente anterior, o Conselho Consultivo do 

Planejamento (CONSPLAN), o qual tinha representado outros segmentos não-

governamentais, como as classes trabalhadoras, produtoras e profissionais liberais, 

ficava mais restrito à esfera da área econômica do governo. 

 Para a formulação de políticas sociais, segundo orientação estabelecida no 

Plano Nacional de Desenvolvimento, foi criado, pela Lei nº 6.118/74, o Conselho de 

Desenvolvimento Social (CDS), no qual tinham assento os ministros da Educação e 

Cultura, da Saúde, da Previdência e Assistência Social, do Trabalho e do Interior, 

secretariado pelo ministro-chefe da SEPLAN e presidido pelo presidente da 

República. Tais inovações institucionais estariam direcionadas para instrumentalizar 

o planejamento nacional, o setorial e o regional e deveriam ter sido experimentadas 

na formulação do III PND, que vigoraria no período 1980/1985. 

 O I Plano Nacional de Desenvolvimento (1970/1974), com suas linhas básicas 

de ação do governo, já tinham sido definidas anteriormente, foi uma decorrência do 

'Documento Metas e Bases para a Ação do Governo' (1970/1971). Tinha suas ações 

centradas no crescimento econômico, a fim de se manter a taxa de crescimento do 

PIB da ordem de 10% ao ano e o emprego, que deveria crescer a uma taxa média 

de 3,1% entre 1970 e 1974, uma vez que o crescimento demográfico na época 



 

estava em 2,8% ao ano155. Para fazer face a tal ordem de crescimento, seria 

necessário elevar a taxa de investimento bruto da economia de 17%, em 1970, para 

19%, em 1974. Aí foram instalados os grandes projetos de investimentos infra-

estruturais que viriam a frutificar no II PND. Efetivamente, as taxas de crescimento 

econômico se mantiveram muito elevadas no período, inclusive acima das metas 

estabelecidas, em que o PIB cresceu em média 11,4% ao ano nesse período. 

 No I PND a principal ênfase foi situar as empresas nacionais de forma mais 

competitiva no mercado internacional, tanto as grandes empresas quanto as 

estatais, por meio de financiamento do BNDES, do Banco do Brasil (PASEP), do 

BNH, da Caixa Econômica Federal (PIS) e de incentivos fiscais. O alargamento da 

base de financiamento público permitiu a modernização empresarial pública e 

privada, tanto gerencial quanto tecnologicamente. Previa-se também a concepção 

do Brasil potência, em que dois setores foram considerados estratégicos, a criação 

de novas e expansão das universidades públicas, do sistema de política científica e 

tecnológica (CNPq) e de formação de pessoal para suprir os centros de pesquisas 

(CAPES), a criação da Empresa Brasileira de Pesquisas Agronômicas (EMBRAPA), 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e de energia nuclear (CNEN, 

NUCLEN, NUCLEBRAS), entre outros. 

 Quanto aos aspectos das políticas de integração nacional e de política 

regional, as questões de segurança nacional centradas na expansão da fronteira 

agrícola e a ocupação de regiões limites passam a ter um papel chave. Na lógica do 

I PND, deveria haver uma incorporação das regiões menos desenvolvidas ao espaço 

econômico do País como um todo, com maiores investimentos nas áreas de 

educação e dos incentivos ao desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia.  

 Informam Gremaud e Pires156 que a estratégia de integração nacional do I 

PND deveria ter a função de simultaneamente propiciar a expansão acelerada e 

auto-sustentada da economia, por meio da ampliação do mercado interno e 

promover uma progressiva descentralização econômica, mediante o 

desenvolvimento do Sul, Nordeste, Planalto Central e Amazônia. Para realizar tal 

objetivo, o governo federal deveria utilizar o mecanismo dos incentivos fiscais 
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regionais no caso do Nordeste e da Amazônia, e nas demais regiões seriam 

utilizados os financiamentos dos bancos oficiais, medidas tributárias, transferências 

da União e investimentos diretos do governo federal. Para o Nordeste, previa-se o 

fortalecimento do processo de industrialização, substituindo importações do Centro-

Sul e promovendo exportações, assim como a transformação e a modernização da 

economia rural tradicional e a integração do Nordeste com a Amazônia e o Planalto 

Central.  

 Havia no I PND, dois programas nacionais de integração e desenvolvimento 

econômico, o PIN e o PROTERRA. O PIN tinha como prioridades a construção de 

infra-estrutura viária de interligação do Nordeste e da Amazônia, corredores de 

transportes para a exportação, levantamentos geográficos sistemáticos (projeto 

RADAM), programas de colonização e de infra-estrutura para a Amazônia, o Plano 

de Irrigação do Nordeste etc. 

 Além do 'Programa de Integração Nacional' (PIN), essa política de integração 

nacional deveria incluir também o 'Programa de Redistribuição de Terras e 

Estímulos à Agroindústria do Norte e Nordeste' (PROTERRA). Este buscava apoiar 

a agroindústria do Nordeste, a expansão da empresa agrícola e dar apoio ao 

pequeno produtor, especialmente o sem-terra. Os projetos do PROTERRA, apesar 

da intenção social, visavam financiar a modernização agrícola e criar uma rede de 

pequena produção capaz de gerar renda e produção para suprir as grandes 

empresas agroindustriais. 

 No contexto do I PND, no Nordeste houve a elaboração do 'Plano de 

Desenvolvimento do Nordeste' – PDN (1972/1974), que, por conta do disposto no 

Ato Complementar nº 43/69, pela primeira vez foi elaborado um plano de 

desenvolvimento regional sincronizado com o Plano Nacional, dando os primeiros 

passos e contribuindo, assim, para a consolidação do sistema nacional de 

planejamento. 

 O I PND, segundo Gremaud e Pires157, apesar dos elevados indicadores de 

crescimento econômico experimentados no período, permitiram uma expressiva 

concentração de renda, mesmo com a criação de medidas de caráter redistributivo, 

por meio da expansão de programas de educação e de habitação (Sistema 
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Financeiro de Habitação - SFH, Banco Nacional de Habitação - BNH). Foi criado o 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) e o Fundo 157, mesmo 

associados aos elevados níveis de emprego na época, pela não-elevação, na 

mesma proporção, da massa salarial. Houve um elevado nível de execução do I 

PND na área econômica, especialmente no campo industrial, com ênfase na 

produção de bens duráveis. Quanto aos objetivos de integração nacional, houve a 

expansão da fronteira agrícola, mas certas áreas do País ainda continuaram 

isoladas. 

 

3.2.8 GOVERNO ERNESTO GEISEL (1975/1979) 

 

 O II Plano Nacional de Desenvolvimento iniciou sua implementação 

simultaneamente com o Governo Ernesto Geisel e dentro dos desdobramentos da 

primeira crise do petróleo (1973), que no contorno de sua gravidade abalou a 

economia nacional e internacional, tendo como vetor a brusca elevação dos preços 

do barril de petróleo. A partir de 1974, manifestam-se as contradições ou os 

desequilíbrios do crescimento exacerbado da economia brasileira, inclusive com a 

não-distribuição de renda proporcional ao crescimento. O segundo conjunto de 

críticas referem-se ao crescimento desequilibrado inter e intra-setoriais da economia, 

associado à vulnerabilidade freqüente do balanço de pagamentos, que, apesar do 

crescimento das exportações, tem na conta petróleo seu principal déficit. Outro 

desequilíbrio que se apresentava era a inflação decorrente do elevado crescimento 

econômico experimentado no período.  

 Na equipe econômica do II PND, foi mantida a equipe anterior do ministro 

João Paulo dos Reis Velloso, no Ministério do Planejamento, e Mário Henrique 

Simonsen, no Ministério da Fazenda. Apesar disso, o II PND propunha-se 

transformar o Brasil numa potência emergente, deslocando-o do grupo de países 

subdesenvolvidos para o grupo dos países industrializados. Efetivamente, nesse 

período o Brasil chegou a experimentar ser o sétimo maior PIB do mundo. Para 

atingir essa meta, o PND do governo Geisel focalizou seus esforços em três 

direções essenciais: I) substituir importações; II) elevar as exportações; e III) ampliar 

o mercado interno consumidor. 

 A proposta de substituir importações foi dentro da perspectiva de fazer 

crescer o mercado interno e fazer frente ao processo de exportações. Deslocou-se 



 

então a ênfase da produção do I PND centrada nos bens duráveis 

(eletrodomésticos, automóveis etc.), para os bens de capital na indústria de base, 

tais como na siderurgia, de máquinas e equipamentos, de fertilizantes, de metais 

não-ferrosos e de ampliação da prospecção e produção de petróleo, com um 

crescimento industrial médio de 12% ao ano.  

 No II PND, as exportações deveriam ser intensificadas e crescer a uma taxa 

média de 20% ao ano. Sua principal fonte foi o impulso ao agronegócio da soja e da 

pecuária de corte. Para isso, previa-se um crescimento de 7% ao ano, graças à 

modernização do setor agropecuário e, sobretudo, à expansão da fronteira agrícola. 

Quanto ao terceiro objetivo do II PND, a ampliação do mercado interno visava à 

criação de um mercado de massas, tendo em vista o elevado crescimento da 

população urbana e da expansão dos empregos na média de 3,5% ao ano, 

experimentados no período anterior. O II PND, apesar de promover readequações, 

confirma sua ênfase no desenvolvimentismo, com opção para o crescimento mesmo 

a despeito do cenário externo ruim.  

 Conforme Gremaud e Pires158, na 'marcha forçada' imprimida à economia, 

não há como deixar de realçar o ajuste estrutural do balanço de pagamentos. Com a 

maturação dos grandes projetos do II PND, tornou-se possível ao Brasil manter 

elevadas taxas de crescimento de seu produto sem que a economia resvalasse para 

o estrangulamento externo. Todavia, cabe notar que tal possibilidade viu-se 

comprometida pelo próprio padrão de financiamento do II PND. Aqui temos a 

segunda herança do plano, seu lado negativo: o endividamento externo e sua 

repercussão fiscal. Com o elevado nível de endividamento externo, contraído a taxas 

de juros flutuantes, e a crise da dívida externa, o Brasil passou a exportador líquido 

de capitais. O grande problema foi a estatização da dívida externa ocorrida em 1979, 

responsabilidade final do setor público, pelo enorme volume de transferências de 

recursos ao exterior, estabelecendo-se um perverso imbricamento entre as dívidas 

interna e externa, que explicam parte da posterior deterioração fiscal do Estado. 

 Com a edição dos Atos Complementares nº 43/69 e nº 76/69, ficou 

determinado um novo modelo de formulação dos planos nacionais, modificando-se a 

orientação anteriormente definida com relação aos Planos Diretores de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste e da Amazônia. A SUDENE e a 
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SUDAM assumiram, em conseqüência, a obrigação de preparar planos de 

desenvolvimento regional para as suas respectivas áreas de atuação, adotando a 

orientação metodológica e as diretrizes de política econômica definidas em relação 

ao I PND. Foi no contexto dessa nova orientação que a SUDENE elaborou, em 

1971, o 'Plano de Desenvolvimento do Nordeste' (PDN), para o período 1972/1974, 

que constitui síntese e maior detalhamento programático de documento também 

preparado em 1971, com propósitos idênticos, sob o título de 'Plano de 

Desenvolvimento Regional'. Depois da edição dos citados Atos Complementares, 

para o planejamento regional nada mais seria como antes. 

 Cita Carvalho159 que eram razoáveis as diferenças entre o 'Plano de 

Desenvolvimento do Nordeste' (PDN) e o 'Plano de Desenvolvimento Regional'. O 

PDN continha um amplo diagnóstico do sistema socioeconômico do Nordeste, com 

uma estratégia de desenvolvimento para a Região acompanhada de um conjunto de 

programas, cujo detalhamento seguia a mesma linha posta em prática nos Planos 

Diretores. Enquanto isso, o 'Plano de Desenvolvimento Regional' (1972/1974), 

preparado formalmente em função de orientação emanada pelo Ministério do Interior 

e do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, ao contrário, não dispunha 

da parte referente à análise da economia regional. Não era também acompanhado 

do texto correspondente ao projeto de lei, como ocorria em relação aos Planos 

Diretores.  

 A decisão assumida a esse respeito tinha por base os dispositivos constantes 

dos Atos Complementares nº 43/69 e nº 76/69. Como os planos de desenvolvimento 

regional integravam o I PND, embora constituindo capítulo à parte e publicados de 

forma independente, sendo o I PND já aprovado pelo Congresso Nacional, não 

haveria mais a necessidade de submeter o PDN ao exame do Legislativo, como no 

período dos Planos Diretores da SUDENE. Contudo, essa concepção do PND que 

se tornou a pedra angular do Sistema de Planejamento Nacional, embora 

apresentasse uma racionalidade técnica e gerencial. Do ponto de vista político, a 

sistemática de apreciação no Congresso Nacional dos Planos Diretores, na época 

considerada fundamental pela comunidade nordestina, continua a ser objeto de 

discussão até os dias atuais. 

                                                 
159 CARVALHO, Otamar de. Desenvolvimento Regional: um problema político. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
1979 pp.176/177. 



 

 Cabe aqui se fazer referência especial sobre o sistema de procedimentos 

adotados pela SUDENE quanto à capacidade de formulação, execução e controle 

dos seus Planos Diretores, que já estavam incluídos na Lei nº 3.692/59 (artigos 7º, 

8º; 9º, 12º, 13º e 14º)160, bem como no Decreto nº 47.890/60, que regulamentava a 

Lei nº 3.692/59 (artigos 1º, § 3º; 3º; 4º; 12º; 18º; 19º; 20º; 21º; 22º; 23º; 25º; 26º; 27º; 

28º; 29º; 30º; 31º; 32º; 33º e 34º)161, legislação que veio regulamentar a Lei Básica 

da SUDENE. Nesse caso, além de a SUDENE responsabilizar-se pela supervisão e 

fiscalização dos recursos destinados à execução dos programas do plano, ela teria 

que "...receber, até o dia 31 de dezembro, o plano detalhado das obras e serviços a 

iniciar ou prosseguir, no exercício imediato, de forma que fosse possível estabelecer 

cronogramas de execução das mesmas e dos respectivos dispêndios..." (artigos 27º 

e 28º do Decreto nº 47.890/60). Deveriam, ainda, as entidades envolvidas na 

execução dos programas do Plano Diretor, apresentar semestralmente à SUDENE 

os relatórios detalhados de andamento dos projetos e subprojetos, segundo roteiro 

preparado pela SUDENE.     

 Também incumbia à SUDENE encaminhar à Presidência da República 

relatório sobre o andamento das obras e serviços constantes do Plano Diretor162, 

indicando sempre que necessário "...recomendações concretas concernentes às 

reformas administrativas requeridas para adequar os órgãos e entidades federais 

aos objetivos da política de desenvolvimento da Região..." (art. 34). Dispunha assim 

a SUDENE de adequadas condições para o exercício das funções de coordenação 

que lhe haviam sido atribuídas em sua lei constitutiva. Eram instrumentos 

estratégicos e vitais, mas foram gradativamente perdendo substância. Próximo ao 

processo de extinção da SUDENE via Medida Provisória nº 2.156/01, de 2 de maio 

de 2001, apenas o Banco do Nordeste do Brasil, por se tratar de instituição 

administrada segundo normas e procedimentos regulados pelo Banco Central e o 

estrito cumprimento dos preceitos legais, ainda enviava, sob muita pressão, a fim de 

ser submetido às reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE, para apreciação e 

aprovação, o seu relatório semestral de gerenciamento e aplicação dos recursos do 
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FINOR (Fundo de Financiamento do Nordeste) e do FNE (Fundo Constitucional do 

Nordeste).   

 Já na época da transição, quando houve a mudança da sistemática do 'IV 

Plano Diretor' para o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, houve muitas 

dificuldades. Informa Carvalho163 que tanto a SUDENE como as demais 

superintendências (SUDAM, SUDECO e SUDESUL) não dispunham de informações 

adequadas sobre qual metodologia deveriam seguir para a elaboração dos planos 

de desenvolvimento regional. Para a SUDENE, em particular, a situação era ainda 

mais difícil, pois a Instituição e o Nordeste já haviam se acostumado a ver ações 

governamentais da área, consubstanciadas em planos aprovados por lei. 

 A questão é que nem a SUDENE nem a Região Nordeste assimilaram essa 

nova forma mais centralizada de planejamento e de decisões que fugiam do controle 

regional. A comunidade nordestina, dessa forma, sem querer ou sem poder aceitar 

tais mudanças, e não dispondo, ao mesmo tempo, de condições políticas para 

influenciar diretamente nas decisões do governo central, entrou em compasso de 

espera. Em 1972, com a instituição do Sistema de Planejamento Federal, nem a 

Região Nordeste nem a SUDENE conseguiram perceber as evidências de outros 

tempos e de outro ambiente político que rebatia sobre os aspectos institucionais, 

organizacionais, gerenciais e administrativos mais focados na centralização e na 

concentração de poder. 

 Foram diversas as manifestações de protesto da comunidade nordestina 

quanto ao processo de maior centralização, empreendido pelo Governo Ernesto 

Geisel e pela restauração da capacidade da SUDENE de efetuar o planejamento 

regional, mas seu principal veículo veio por meio da criação do Centro de Estudos 

do Nordeste (CENOR), em 1976, fundado no Recife e dirigido por Gilberto Freyre, 

entre outros. Naquela oportunidade, recomendava, inclusive, '...apresentamos a 

sugestão de um federalismo das regiões a inserir-se em moldura tetra-federativa de 

repartição de competências entre a União, a Região, o Estado e o Município,...'164.  

 Nas modificações apontadas pelo novo Sistema de Planejamento Federal 

(1972), esperava-se que os planos regionais passassem a ser legitimados por 

instrumento adequado, mesmo que não aprovados por lei no Congresso Nacional, 
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fossem aprovados por decretos ou por portarias ministeriais ou interministeriais. 

Segundo Carvalho165, nenhum desses instrumentos foi utilizado, e os planos de 

desenvolvimento regional, correspondente à vigência do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, só foram produzidos e divulgados de forma mais ampla graças ao 

empenho do ministro do Interior, Maurício Rangel Reis, à época. 

 

3.2.9 GOVERNO JOÃO FIGUEIREDO (1980/1985) 

 

 O 'III Plano Nacional de Desenvolvimento' (1980/1985) foi elaborado numa 

conjuntura econômica adversa caracterizada pela crise energética advinda das 

crises do petróleo (1973 e 1979), pela elevação mais do que proporcional do nível 

dos preços do barril de petróleo, promovida pela Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), num momento de grandes investimentos 

brasileiros na indústria de base (I e II PNDs), grande consumidora desse insumo, na 

medida em que o País produzia somente 40% do que consumia. Tal fato, além de 

desequilibrar a balança comercial brasileira, gerou pressões inflacionárias externas e 

internas e com isso o desemprego. Outro fator prejudicial foi a elevação das taxas de 

juros e 'spreads' internacionais, seguidos de modificações para o encurtamento dos 

prazos das dívidas externas dos países em desenvolvimento, como uma espécie de 

vingança dos países desenvolvidos contra os efeitos produzidos pela OPEP. O 

Brasil foi perversamente colhido pelos dois efeitos, entre a cruz e a espada, 

agravando o seu desequilíbrio também no seu balanço de pagamentos. Tais fatos 

iriam marcar definitivamente a perspectiva do desenvolvimento brasileiro, com as 

décadas perdidas, na crise da dívida externa, em desajustes fiscais e financeiros nos 

anos 1980, 1990, se prolongado até a presente data. Desde então, patinamos nessa 

medíocre média anual de crescimento de 2,2% ao ano. 

 Segundo Gremaud e Pires166, a eficácia do III PND viu-se fortemente abalada 

pela crise do setor externo a balizar as linhas fundamentais da política econômica no 

início dos anos 80. Na verdade, até mesmo "...a definição do plano ficou 

comprometida, com o não-estabelecimento de metas quantitativas em virtude da 
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restrição determinante imposta pela crise do balanço de pagamentos, relacionada 

sobretudo aos custos da dívida externa e sua evolução, cujos determinantes 

encontravam-se fora do controle do governo – segundo choque do petróleo, 

aumento da taxa de juros norte-americana, recessão nos Estados Unidos e queda 

abrupta nos termos de troca. Então o III PND restringiu-se a metas qualitativas. Em 

meados de 1982, com o agravamento da situação externa, ocorre o abandono literal 

das metas estabelecidas no plano...". 

 Enquanto isso no Nordeste as relações entre as esferas federal e estadual 

ocorrem cada vez mais sem a intermediação do planejamento regional. O modelo 

implementado pelo Sistema de Planejamento Federal, focado nos grandes 

investimentos de infra-estrutura e de fomento à atividade produtiva mais concentrada 

no Centro-Sul brasileiro, provoca a desarticulação do planejamento regional nos 

termos anteriormente concebidos. O processo de crescente centralização das ações 

federais anulou gradativamente o ambiente de descentralização promovido pela 

SUDENE nos Estados de sua área de atuação. As propostas regionais passaram a 

constituir partes já regionalizadas pelo plano nacional, minimizando cada vez mais a 

margem de manobra de atuação da SUDENE no processo da formulação do 

planejamento regional, subordinando-a ao escopo da estratégia dos investimentos 

nacionais. 

 Nesse período, até o final da década de 1980, a SUDENE, na sua estratégia 

de desenvolvimento regional, operou programas e projetos para a modernização da 

infra-estrutura básica e para o fomento da atividade produtiva, mediante os 

mecanismos dos incentivos fiscais e financeiros. Com a consolidação do regime 

militar e das transformações institucionais ocorridas, vieram as reformas no sistema 

financeiro, no sistema tributário, na administração pública, na organização das 

empresas estatais, entre outras. No período, a economia nacional retomou o 

crescimento, o que repercutiu positivamente na dinâmica da economia nordestina. 

No período 1970/1980, a economia nordestina diversificou sua atividade produtiva, 

consolidando áreas dinâmicas em função da divisão inter-regional de trabalho, que 

passou a existir no interior de uma estrutura mais complexa da economia nacional. 

 A partir do início da década de 1980, todo o País passou pelas crises do 

petróleo, fiscal e da dívida externa, as quais produziram uma instabilidade nas 

décadas sucessivas. Nesse contexto, na medida da evolução dessas crises. Houve 

um esvaziamento do planejamento nacional e, por extensão, do planejamento 



 

regional, que veio reduzir sua importância na dinâmica econômica e social do 

Nordeste. 

 Analisa Guimarães Neto167 que a crise do planejamento, e especialmente a do 

planejamento regional, foi influída pelos seguintes aspectos: I) a perda de 

representatividade política, que está associada à grande concentração de poderes 

no regime militar, que praticamente eliminou o debate sobre a questão regional 

nordestina, no nível do Conselho Deliberativo da SUDENE e do Congresso Nacional, 

do que resultou a eliminação, também, do papel de mediação entre o nível estadual 

e federal que a SUDENE e outras entidades regionais buscavam exercer, de modo 

coordenado, através de uma estratégia regional e de planos diretores periódicos; II) 

simultaneamente, e associado ao anterior, a perda de recursos que estavam sob o 

controle do planejamento regional, a partir dos quais era exercida uma coordenação 

de parcela importante dos gastos públicos na Região, envolvendo as ações de 

ministérios setoriais e governos estaduais; III) perda menor, mas significativa, dos 

incentivos fiscais e financeiros de apoio ao setor privado, que passam a ser 

disseminados em várias regiões brasileiras, juntamente com a criação de outras 

superintendências regionais (SUDAM, SUDECO, SUDESUL), pós-1964; e, IV) 

surgimento e disseminação, a partir do sistema de planejamento nacional, de 

programas específicos (setoriais e sub-regionais) que, com freqüência, eram 

concebidos independentemente do planejamento regional e articulavam os governos 

estaduais diretamente com outros segmentos do governo federal (Pólo Nordeste - 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, Programa Padre Cícero, Programa 

São Vicente etc.). 

 Mas efetivamente, além das questões acima suscitadas, o fator determinante 

na crise do planejamento regional foram as crises fiscal e financeira do Estado 

brasileiro na década de 1980, as quais provocaram uma drástica redução no volume 

de investimentos públicos e da própria ação governamental para a Região Nordeste. 

Para que se tenha uma idéia do impacto dessa crise, registra Guimarães Neto168 que 

os investimentos públicos totais na década de 1970/1980 cresceram 9,6% ao ano, 

enquanto na década 1980/1990 expandiu-se em torno de 3,1%. No período 

1990/1993, os investimentos públicos registraram um decréscimo de – 9,9% ao ano.    
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 O III PND (1980/1985), formulado no Governo de João Figueiredo, se 

direcionava para o reequilíbrio financeiro das contas cambiais e do balanço de 

pagamentos e o controle da taxa de inflação, como já citado anteriormente. As 

medidas efetivas não chegaram a ser postas em prática, e como resultado 

ocorreram três anos seguidos de recessão (1981/1983), momento em que ampliou o 

atraso econômico e tecnológico brasileiro em relação aos países industrializados.  

 Porém, em 1984, a economia brasileira retomou um novo ciclo de 

crescimento, principalmente como conseqüência da recuperação das economias 

americana, principal mercado das exportações brasileiras, japonesa e de países da 

Europa Ocidental, com rebatimentos imediatos nas exportações brasileiras, também 

facilitado por uma maxidesvalorização da nossa moeda (Cruzeiro), realizada no 

início de 1983, que permitiu um substantivo superávit comercial. O período virtuoso 

de crescimento continuou em 1985 com intensidade, na maior taxa de crescimento 

histórica do País, em torno de 11,2%, permitindo, inclusive, o pagamento integral 

dos juros da dívida externa. 

 

3.2.10 GOVERNO JOSÉ SARNEY (1985/1990) 

 

 Em março de 1985, toma posse o Governo José Sarney, numa nova gestão 

que interrompia uma seqüência de governos militares, a qual se denominou Nova 

República. O novo governo assumiu numa conjuntura econômica muito favorável de 

elevado crescimento, embora com um repique inflacionário de cerca de 12 a 13% ao 

mês, por conta de aumento dos salários reais e do consumo reprimido nos anos 

anteriores de recessão. A partir daí, o novo governo resolveu tomar medidas de 

severa austeridade, objetivando a redução do déficit público com um corte de 10% 

no orçamento fiscal para 1985, seguido de congelamento de preços públicos, que 

associados a uma estiagem que ocorria no Nordeste em 1985, não produziram os 

efeitos desejados. O impacto recessivo sobre a economia foi imediato, e a 

perspectiva de aceleração inflacionária adiou medidas governamentais de formular 

estratégias para o desenvolvimento industrial e de modernização tecnológica. As 

medidas de política econômica adotadas em 1985, segundo Kon169, de natureza 
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ortodoxa, seriam preparatórias para aquelas heterodoxas que viriam a seguir, no 

'Plano Cruzado' (1986).  

 Entre as diversas medidas, aquelas que rebatiam sobre a Região Nordeste, 

como: I) aumento dos impostos, dirigido às classes de maior renda, visando à 

redistribuição da renda e à redução do déficit público; II) restrição de créditos aos 

Estados, Municípios e consumidores, para reduzir a demanda; III) criação da 

Secretaria do Tesouro, para melhor administrar os orçamentos monetário, fiscal e 

das estatais, com o objetivo de conter o déficit público, entre outras. O decreto de 

implantação do Plano Cruzado, inicialmente previsto para janeiro de 1986, foi adiado 

por conta da estiagem no Nordeste, mas a volta das chuvas, em fevereiro daquele 

ano, e o vazamento das informações sobre o plano, apressaram a sua ativação para 

28/02/86.  

 Em julho de 1986, houve um ajustamento no Plano Cruzado, denominado de 

'Cruzadinho', a fim de corrigir alguns desequilíbrios e visando ao fomento de 

investimentos públicos e privados para diminuir o consumo e captar poupanças 

mediante a criação de alíquotas sobre viagens internacionais (25%) e sobre o 

Imposto de Renda (de 45 para 65%) sobre a aplicação de papéis, bem como os 

empréstimos compulsórios sobre automóveis e combustíveis, que viriam gerar 

recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), serem aplicados em 

projetos de desenvolvimento descrito no Plano de Metas divulgado na ocasião. 

 O 'I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República' (1986/1990)170, 

denominado Plano de Metas, tinha por objetivo investimentos públicos nos setores 

de transportes, energia, comunicações e aço, visando a um processo de 

crescimento econômico com distribuição de renda e riqueza, redução das 

desigualdades e erradicação da pobreza. Dentre suas metas prioritárias, destacava-

se a elevação dos investimentos públicos de 17,6% em 1986 para 21,2% do PIB em 

1989, elevação da poupança privada de 18,5% do PIB em 1986 para 21% em 1989. 

Para a Região Nordeste, o Plano de Metas previa a redução das disparidades 

regionais de renda pela criação de 1,7 milhão de empregos. 

 O insucesso do 'Plano Cruzado' veio gerar o 'Plano Bresser' (1987), 

implementado pelo ministro Bresser Pereira, quando a inflação mensal foi reduzida 

de 20% para 14%. Imediatamente veio o seu sucedâneo, o Plano Verão (1989), 
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executado pelo ministro Mailson da Nóbrega, para combater uma inflação mensal de 

quase 30%, como forma de persistir na busca pela estabilização e no combate à 

inflação, relegando para segundo plano a questão do desenvolvimento econômico. 

Nas três décadas anteriores, o governo preocupou-se com a consolidação da 

industrialização do País, no processo de substituição das importações, elaborando 

planos de desenvolvimento. A partir do Plano Cruzado (1986), a temática se 

modificou. Veio então a safra dos novos planos, denominados 'programas de 

estabilização', que buscavam o ajuste externo ou o ajuste das finanças públicas, e 

quase sempre as duas coisas ao mesmo tempo, visando ao controle da inflação. Os 

respectivos programas, desde então, passaram a ser monitorados, mais 

diretamente, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). 

 No meio do Plano Bresser, a Secretaria do Planejamento da Presidência da 

República ainda tentou fazer a retomada do desenvolvimento, como forma de 

reorganizar a ação do governo e otimizar os investimentos públicos, apagando a 

imagem do descrédito que a sociedade tinha a respeito dos planos. Então, informa 

Carvalheiro171 que a formulação do 'Programa de Ação Governamental' – PAG 

(1987/1991) pretendia aproveitar toda a experiência anterior do planejamento. Na 

introdução, o documento ressaltava sua compatibilização com o Plano Bresser 

(Plano de Consistência Macroeconômica). A diferença básica era que o Plano 

Bresser se preocupava com o curto prazo e o PAG, com uma programação 

econômico-social de médio e longo prazos. A estratégia econômica do PAG 

programava a definição de um novo papel para o setor agropecuário, a redefinição 

do papel do Estado na economia, na participação dinâmica da economia brasileira 

na comunidade econômica internacional, a ampliação do mercado interno e a 

regionalização da ação governamental. A estratégia social buscava priorizar a 

recuperação do padrão de vida das populações menos favorecidas, a fim de 

minimizar os desníveis sociais e melhorar o perfil da distribuição da renda. 

 Com a sua boa intenção, o PAG, no plano regional, buscava adotar do ponto 

de vista social uma política regional distributivista e, no aspecto econômico, a 

construção da Ferrovia Norte-Sul, em cuja área de influência seriam estabelecidos 

pólos catalisadores do desenvolvimento regional. No entanto, como pouca atenção 

foi dada ao lançamento do PAG, também pouco chamou a atenção do público o seu 
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abandono em 1987, abafado pela renúncia do ministro Bresser Pereira. A partir daí, 

tivemos o Plano Verão, implantado no último ano do Governo José Sarney, que só 

tinha um objetivo, combater a inflação no Brasil para tirar o País da moratória 

externa e concretizar um acordo com o FMI, encerrando o período da Nova 

República. 

 No plano regional, no Nordeste, com a experiência da redemocratização e da 

mobilização política na época da Nova República, a SUDENE, na tentativa de 

restaurar o planejamento regional, teve sua convergência no movimento "Muda 

Nordeste", com a participação de um grande número de movimentos e de 

segmentos sociais de todos os Estados nordestinos, e que definia um documento de 

estratégias genéricas e específicas com vistas à montagem de plano regional. Essa 

movimentação social resultou na formulação do 'I Plano de Desenvolvimento 

Regional' (I PDR). Segundo Guimarães Neto172, o I PDR, não obstante os seus 

limites, representou uma importante tentativa no sentido de reversão da abordagem 

restrita e tecnocrática que caracterizou as décadas que antecederam as decisões 

direcionadas para o desenvolvimento regional. 

 

3.2.11 GOVERNO FERNANDO COLLOR/ITAMAR FRANCO (1990/1994) 

 

 Com a eleição do presidente Fernando Collor (1990/1994), veio o 'Plano 

Brasil Novo' (Plano Collor I e Collor II). Em fevereiro de 1990, a inflação de fevereiro 

chega aos 70%. A partir daí, é implementado o Plano Collor I, que, segundo 

Moraes173, foi formalizado pela superministra da Economia, Fazenda e 

Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, com a edição de um conjunto de medidas 

provisórias (MPs), contemplando as linhas clássicas de intervenção na economia, 

como as políticas de renda, fiscal e monetária. Outras preocupações também 

estiveram presentes, visando reforçar a ação do Estado na dimensão da crise fiscal, 

destacando-se uma reforma administrativa, o início do processo de privatização e a 

alienação de ativos públicos, além de cortes de subsídios, congelamento de preços, 

bloqueio de ativos financeiros e do combate à inflação. 
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 Inicialmente foi bem-sucedido na redução da inflação. Contudo, a partir de 

1991 a taxa de inflação beira ainda os 20% ao mês. O Plano Collor I foi o início da 

implementação efetiva do receituário do Consenso de Washington. Com a 

exacerbação da inflação, veio o 'Plano Collor II', em 1991, caracterizado como um 

plano heterodoxo, sendo implementado pelo ministro da Economia, Fazenda e 

Planejamento Marcílio Marques Moreira, que veio para desbloquear os ativos 

financeiros, de forma gradual, e manter a continuidade da abertura econômica e dos 

processos de privatização. Entretanto, não foi bem-sucedido, e o ano de 1992 ficou 

marcado pela deterioração fiscal e pela queda do PIB, além da mencionada 

aceleração inflacionária.  

 O período Collor encerrou-se de forma melancólica, em 1992, que marcou a 

vida política e econômica no Brasil com todas as inevitáveis conseqüências sociais. 

De acordo com Moraes174, podemos dizer que o Plano Brasil Novo pode ser visto 

como um conjunto de medidas voluntariosas, numa combinação de heterodoxias 

vacilantes de Zélia Cardoso com uma ortodoxia gradualista e maçante de Marcílio 

Moreira, que se encerra com as suspeitas de uma rede de corrupção organizada no 

Governo Collor, cuja apuração dessas irregularidades culmina com o processo de 

impeachment do presidente Collor, que o afasta do cargo em outubro de 1992. 

 Nos anos de 1990, o Brasil, sob a orientação do receituário do Consenso de 

Washington, havia intensificado a abertura ao exterior, fomentado as privatizações, 

renegociado a dívida e a desregulamentação do mercado. Contudo, o processo 

inflacionário permanecia resistente às diversas tentativas de combate 

implementadas sem lograr êxito. Na substituição de Collor, toma posse o presidente 

Itamar Franco (1992/1994), no meio de uma crise institucional e de um processo 

inflacionário que não minorava. Por meio dos seus ministros da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso e Rubens Ricúpero, veio a implementar uma nova tentativa de 

plano econômico de estabilização, denominado 'Plano Real'. 

 Conforme Lacerda175, o 'Programa de Estabilização Econômica'; ou Plano 

Real, foi concebido em três etapas e lançado em julho de 1993: I) estabelecimento 

do equilíbrio das contas do governo, objetivando eliminar a principal causa da 

inflação; II) criação de um padrão estável de valor, a Unidade Real de Valor (URV); 
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e, III) emissão desse padrão de valor como uma nova moeda nacional de poder 

aquisitivo estável – o Real. O Plano Real foi muito bem-sucedido na sua 

implementação e nos seus propósitos. Embora tenha efetivamente combatido o 

processo inflacionário, não conseguiu efetuar a retomada do desenvolvimento nos 

três primeiros anos de sua aplicação (1993, 1994 e 1995), permitindo uma taxa 

média de crescimento anual de 5,0%, que depois declinou e até a presente data 

(2006) permanece na média anual de 2,4% ao ano.  

 A partir de 1994, o Brasil optou por uma política econômica centrada no 

programa de estabilização, ancorada numa elevadíssima e crescente carga 

tributária, na prática na manutenção de alta taxa de juros reais, combinada com uma 

constante valorização cambial. No entanto, tal política econômica não impediu a 

expansão crescente do déficit de contas correntes do balanço de pagamentos, que 

partiu de US$ 1,6 bilhão em 1994 para atingir US$ 33,4 bilhões em 1997. Isso veio 

agravar a nossa vulnerabilidade internacional, por conta da persistência dos nossos 

déficits gêmeos, o das contas correntes e do balanço de pagamentos, que chegou a 

4,2% do PIB, e do déficit público de 5% do PIB. Para combater tal desequilíbrio, foi 

adotado um pacote fiscal, combinando aumento de receitas e redução de gastos 

públicos, visando a um ajuste mais profundo, que vem provocando a elevação das 

taxas de desemprego aberto e dos baixos indicadores de crescimento econômico, 

que agravam mais ainda as desigualdades inter-regionais, intra-regionais e 

interpessoais de renda.                   

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi então determinado 

que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual (PPA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Estes 

foram instrumentos constitucionais que determinaram a obrigatoriedade de 

diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, referentes às 

despesas de capital e outras delas decorrentes, para a realização de programas de 

duração continuada. Veio, então, a unificação dos orçamentos anuais (fiscal, da 

seguridade social e de investimento das estatais), compatibilizados no Orçamento 

Geral da União (OGU). 

 As LDO e os orçamentos anuais passam a ser, obrigatoriamente, compatíveis 

com o que dispõe o PPA, bem como todos os planos e programas nacionais, 

regionais ou setoriais previstos na Constituição ou quaisquer outros instituídos 

durante um período de governo. Nenhum investimento cuja execução ultrapassar um 



 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que 

autorize tal inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. As emendas 

parlamentares, a LDO e o orçamento somente serão apreciados pela comissão 

mista pertinente do Congresso Nacional se compatíveis com a lei do PPA, conforme 

os artigos 165, 166 e 167 da Constituição Federal de 1988.  

 Isto é, segundo Garcia176, o PPA foi concebido com um nítido caráter 

coordenador das ações governamentais e com o poder de subordinar a seus 

propósitos todas as iniciativas que não tenham sido inicialmente previstas. Os 

constituintes buscaram criar um instrumento que explicitasse as intenções do 

governo e desse coerência às ações ao longo do tempo, a fim de organizar as 

intervenções parlamentares nos orçamentos. É também evidente a preocupação em 

criarem-se condições para o exercício regular da avaliação e do controle das ações 

e, em particular, das despesas públicas.  

 O primeiro PPA apenas cumpriu as exigências constitucionais. Foi 

apresentado ao Congresso Nacional e aprovado quase sem discussão e emendas. 

Publicado pelo Poder Executivo, infelizmente, não se tornou um orientador da ação 

governamental. A dissociação do PPA das verdadeiras intenções do governo ficou 

clara em pouco tempo. Ainda no primeiro semestre de 1992, foi iniciada uma revisão 

do Plano, concluída com a aprovação da Lei nº 8.446/92. No entanto, foi de pouca 

valia, dadas as circunstâncias do 'impeachment' do presidente Fernando Collor, na 

mesma época. 

 O novo governo do presidente Itamar Franco (1992/1994) encaminhou ao 

Congresso Nacional mais um projeto de lei com proposta de revisão do PPA, o qual 

acabou não sendo votado, ocasionando que adaptações tópicas fossem efetuadas 

até o término da vigência do PPA, além das medidas que preparam o Plano Real 

(1993/--), contendo contingenciamentos orçamentários, a criação do IPMF e do 

Fundo Social de Emergência, entre outros. Esse governo recriou a Secretaria do 

Planejamento e Coordenação da Presidência da República (SEPLAN/PR), mas, 

ainda, sem a dotação de recursos necessários à sua efetiva funcionalidade.  

 Opina Garcia177 que a ineficácia do primeiro PPA, seja apenas como um OPI 

avantajado, seja como organizador das iniciativas governamentais que buscavam 
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enfrentar alguns problemas nacionais, será evidenciada pelo relatório Retrato do 

Desperdício no Brasil (1995), da Comissão Temporária das Obras Inacabadas, do 

Senado Federal, que constatou e cadastrou cerca de 2.214 obras inacabadas. 

 

3.2.12 GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995/1998) 

 

 Com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, a SEPLAN/PR é 

transformada em Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na mesma linha 

hierárquica dos demais, contando com equipes no governo compostas de políticos 

experientes, tecnoburocratas competentes e alguns poucos empresários. O MPO, 

chefiado pelo ministro José Serra, deu uma ênfase mais fiscalista, tornando o 

planejamento essencialmente um gestor do Plano Real, cuidando da execução 

orçamentária para não comprometer as metas fiscais de consolidação do referido 

plano. No entanto, tais medidas restritivas não esgotavam as possibilidades contidas 

no planejamento público como instrumento de governo. 

 Com relação ao processo de regionalização, diversas tentativas ocorreram no 

sentido de recuperar a capacidade do planejamento regional, inclusive aquela 

decorrente da Constituição Federal de 1988, na qual foram definidas normas 

relacionadas com a montagem de um sistema nacional de planejamento, nele 

incluídas a discussão e a formulação do planejamento regional (art. 165, I, §§1º, 4º e 

7º; e art. 166, II)178. No entanto, a maior parte do que foi estabelecido na Constituição 

não foi devidamente regulamentada até a presente data. 

 Segundo Guimarães Neto179, na Constituição de 1988 ocorreu um processo 

de descentralização da receita pública, com os governos municipais e estaduais 

ampliando sua participação em detrimento da esfera federal. Isso significou uma 

temporária descentralização da União, retomado o processo de reconcentração a 

partir da implantação do Plano Real, que promoveu a redução de transferências de 

recursos federais para Estados e Municípios, a fim de impedir o endividamento dos 

entes federados, mediante restrições de acesso ao crédito e de repasses de 

transferências federais de Estados e Municípios em débitos com instituições 
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federais. Tais procedimentos de centralização foram posteriormente legitimados pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 2001, com seus dispositivos restritivos a 

Estados e Municípios.  

 Nesse quadro do governo FHC, o segundo PPA (1996/1999) estabelece 

princípios para o planejamento econômico e tem por objetivos remover os principais  

obstáculos à consolidação do Plano Real, à retomada do crescimento e ao 

progresso econômico e social da população. Denomina-se 'Brasil em Ação', em cuja 

concepção pressupunha, na sua execução, a inclusão de dois níveis de parceria. 

Como inovação de planejamento, no âmbito do Estado, envolveria parcerias entre a 

União, os Estados e os Municípios. De outro lado, as parcerias entre o setor público 

e o setor privado. Para tanto, esse PPA, além de enumerar as metas 

governamentais, passa a mapear os investimentos na infra-estrutura econômica 

indispensável à realização de suas metas, inclusive a inovadora criação de um 

sistema de informações gerenciais do plano, com atualizações físicas, financeiras e 

gerenciais dos projetos.  

 Contudo, a importância desse PPA se refere à matriz ideológica, dentro dos 

princípios do Consenso de Washington e do processo da globalização, que passará 

a nortear a formulação dos PPAs posteriores (2000/2003 - 2004/2007), inclusive 

promovendo um processo de gradativa desregionalização. Entre os principais 

objetivos do PPA (1996/1999), estavam configurados os seguintes: i) aumentar a 

capacidade de governar com efetividade e eficiência; ii) limitar a ação do estado 

àquelas funções que lhe são próprias, abrindo os serviços competitivos para a 

propriedade pública não-estatal e a produção de bens e serviços para o mercado e 

para a iniciativa privada; iii) modernizar a administração burocrática; entre outras 

medidas. 

 A concepção básica do PPA 'Brasil em Ação' manifestava que o Estado 

deveria deixar de ser responsável direto pelo desenvolvimento e se tornar seu 

promotor e regulador. Mediante a abertura comercial, abandona-se a estratégia de 

substituição de importações. Por meio do programa de desestatização, admite-se a 

crise fiscal, ficando expressa a limitação da capacidade do Estado de promover 

poupança forçada por intermédio das empresas estatais. A 'Reforma do Estado' 

passa a ser um projeto amplo e dirigido a várias áreas do Governo. Argumenta então 

o PPA que é necessário 'reconstruir o Estado', para que ele exerça apenas suas 

funções de garantidor da propriedade e dos contratos, no seu papel complementar 



 

ao mercado, na coordenação da economia e na promoção de maior igualdade 

social. 

 No contexto, e cumprindo suas funções regionalizadoras, tendo em vista a 

formulação do PPA 1996/1999, a SUDENE, em novembro de 1995, deu início a um 

processo de discussão sobre um conjunto de ações estratégicas do interesse do 

Nordeste, visando a criar condições para um verdadeiro Pacto Político Nacional pelo 

desenvolvimento da Região. De imediato, os governadores nordestinos 

reconheceram que o documento identificava as necessidades estratégicas do 

Nordeste. O referido documento foi objeto de ampla discussão com os secretários de 

Planejamento dos Estados, com os dirigentes e representantes dos organismos 

regionais do governo federal e, posteriormente, foi estendido o debate a todas as 

forças vivas do Nordeste, incluindo–se aí parlamentares federais e estaduais, 

cientistas sociais, líderes classistas e de organizações da sociedade, entre outros, 

acatando sugestões, bem como as recomendações da Secretaria Especial de 

Políticas Regionais (SEPRE) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). 

Cumprido o cronograma, o documento denominado 'Pacto Nordeste' assume uma 

forma; foi submetido e aprovado, em janeiro de 1996, pelo Conselho Deliberativo da 

SUDENE, para a tomada de posição no âmbito regional. 

  

3.2.13 2º GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1999/2002) 

   

 Com a aprovação do instituto da reeleição, vem o segundo mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda em 1998, houve uma alteração no 

âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, sendo transformado em 

Ministério do Orçamento e Gestão (MOG). A partir daí, foi elaborado o novo PPA 

(2000/2003), denominado 'Avança, Brasil', que manteria a mesma estratégia do PPA 

anterior, apenas dando continuidade aos projetos iniciados. Apenas cerca de 20% 

dos 42 programas prioritários desenvolvidos pelo PPA 1996/1999 atingem a 

conclusão financeira, o mesmo não acontecendo quanto à execução física. 

 O PPA 2000/2003 concentrou seus esforços no âmbito da gestão, 

continuando os 42 programas anteriores e aperfeiçoando os mecanismos de 

acompanhamento gerencial dos programas e respectivos projetos, com o 

fortalecimento da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e da Secretaria de 

Planejamento e Avaliação (SPA). O PPA 'Avança, Brasil' continha 6 Diretrizes 



 

Estratégicas, 5 Agendas, 28 Macro-Objetivos, 50 Programas Estratégicos e 492 

Oportunidades de Investimentos em Infra-Estrutura (PPP etc.), neles contidos os 

'Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento'.  

 No 'PPA 2000/2003', mesmo com os programas não concluídos, os Estados 

situados no Nordeste Ocidental (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe) estavam fora das ações prioritárias da abordagem dos Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Mediante uma provocação da 

SUDENE, os governadores do Nordeste estiveram reunidos em julho de 1999 e 

elaboraram o documento 'Prioridades do Nordeste no PPA 2000/2003'180, para a 

inclusão de seus respectivos projetos na programação do PPA 'Avança, Brasil'. 

 Na oportunidade, propuseram que a SUDENE coordenasse e elaborasse uma 

proposta complementar aos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, para 

a inclusão no novo PPA e a respectiva inserção da Região nas políticas regionais, 

com maior participação nos investimentos públicos federais. Para tal, reivindicaram a 

inclusão do Eixo Transversal Nordeste, do Eixo Nordeste Ocidental e do Eixo 

Costeiro, para inseri-los na execução do PPA 2000/2003. Até a presente data, a 

proposição aprovada pelos governadores do Nordeste está por ser homologada pelo 

governo federal. 

 

3.2.14 GOVERNO LULA (2003/2006) 

 

 Eleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve mudança de denominação 

para Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e com ele veio a 

elaboração do 'PPA 2004/2007', que foi denominado 'Brasil de Todos', tendo por 

objetivos: i) a inclusão social e a redução das desigualdades sociais; ii) o 

crescimento com geração de emprego e renda, ambientalmente sustentável e 

redutor das desigualdades regionais; iii) promoção e expansão da cidadania e 

fortalecimento da democracia. É composto por 1 Diretriz Estratégica, 3 Mega-

Objetivos, 30 Desafios, 374 Programas e 4.300 Ações. 

       O programa de governo apresentado ao País pelo presidente Lula, quando 

eleito, explicitou o compromisso de formatar e implementar uma 'Política Nacional de 
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Desenvolvimento Regional' como seu instrumento prioritário e efetivo de 

planejamento e de implementação das políticas regionais.  

           No contexto, cabe ressaltar que no PPA 'Brasil de Todos' está contido o Mega-

Objetivo II, a Dimensão Econômica, Ambiental e Regional181. Na referida Dimensão 

Regional, fica explícito no PPA o enunciado da sua estratégia regional, além das 

potencialidades econômicas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, e dá atenção 

diferenciada às zonas deprimidas, cuja integração à dinâmica de crescimento 

nacional seria um dos desafios centrais para a desconcentração de renda. Na 

oportunidade, afirma ser essa estratégia um instrumento central para o 

desenvolvimento regional por meio do fortalecimento dos arranjos produtivos locais, 

conferindo ao País uma oportunidade singular para desconcentração espacial da 

produção e a valorização dos recursos potenciais dispersos no território nacional. 

                No seu processo de orientação estratégica, o referido PPA desdobrou-se em 

5 Dimensões (social, econômica, regional, ambiental e democrática), articuladas em 

3 Mega-Objetivos, que se abrem em 30 Desafios, a serem enfrentados por meio de 

374 Programas que abarcam aproximadamente 4.300 Ações. [grifos meus] 

           As 5 Dimensões supracitadas concentram-se em 3 Mega-Objetivos. Entre 

eles, estão contidos os Desafios do Mega-Objetivo II (Dimensão Econômica, 

Regional e Ambiental), focados no 'crescimento com geração de emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais'. O Desafio de nº 

18182 é o único que se refere à 'Questão Regional', o qual propõe 'reduzir as 

desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas 

espaciais (nacional, macrorregional, sub-regional e local), estimulando a participação 

da sociedade no desenvolvimento local'. [grifos meus] 

          Mais adiante, no PPA, dentro da Dimensão Regional183 há mais uma referência 

ao desenvolvimento regional, afirmando que, numa perspectiva nacional, não 

poderia prescindir de uma profunda reformulação dos atuais instrumentos de 

atuação regional, tais como os Fundos Constitucionais, Incentivos, Agências 

Regionais, todos exclusivamente destinados à Região Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Manifestando que 'é crucial a adoção de instrumentos que permitam uma 
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atuação do território visto de forma integrada e o equacionamento dos problemas 

das desigualdades sociais e econômicas dos espaços, numa perspectiva que 

abranja o conjunto do território nacional, nas diversas escalas: nacional, 

macrorregional, sub-regional, local'.   

 No âmbito das ações regionais, como resultado da implementação do PPA 

2003/2007184, focalizando o Nordeste, destacam-se apenas alguns programas Sub-

Regionais nas Mesorregiões da Chapada do Araripe (ovino e caprinocultura), do 

Semi-Árido (Programa Conviver – poços, dessalinizadores, cisternas, piscicultura, 

artesanato, turismo etc.), e a Ferrovia Transnordestina (não saiu do papel), 

Aeroportos (reforma em Campina Grande, Petrolina e construção do Aeroporto 

Internacional de Maceió). O projeto de recriação da SUDENE, o PLC nº 76/2003, 

aprovado no Congresso Nacional (novembro/2006), pode influir positivamente na 

confirmação da macrorregionalização, uma vez que a atual proposta de Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) foca sua atenção para microrregiões 

e mesorregiões.     

 Contudo, mesmo a despeito desse novo quadro, não se pode deixar de 

afirmar que uma sociedade desigual e heterogênea como a brasileira requer, 

inicialmente, um amplo debate, seguido da formação de consensos e convergências, 

bem como da ação instransferível e essencial do Estado brasileiro, aí incluídos, as 

políticas, as estratégias, os níveis de articulação e as prioridades políticas, 

econômicas e sociais, dentro das especificidades espaciais do País, nas dimensões 

macrorregionais e sub-regionais, de forma a contribuírem para uma efetiva 

integração nacional.   

 Nesse particular, cabe se fazer referência ao papel do Estado como indutor 

do processo de desenvolvimento nacional e ao nível de crescimento econômico, 

que, uma vez mantido a constância e o volume de investimentos públicos no 

desenvolvimento regional, a Região Nordeste responde mais do que 

proporcionalmente. Isso fica evidenciado pelos estudos efetuados por José 

Raimundo Vergolino, Gustavo Maia Gomes, João Policarpo Lima e Leonardo 

Guimarães Neto, afirmando que, durante o período expansivo da economia brasileira 

(1967-1973) do milagre econômico, a economia nordestina teve um crescimento 

maior, registrando uma maior participação no PIB nacional, até a primeira metade da 
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década de 1980. Segundo estudos da SUDENE, a média de participação do PIB do 

Nordeste em relação ao PIB nacional era, em 1965/1970, de 12,4%, em 1970/1980 

foi de 12,5%, em 1980/1990, de 15,7% e em 1990/1996 foi de 15,9%. Com a 

extinção da SUDENE, em 2001, esses estudos dos agregados macroeconômicos 

foram interrompidos. 

 

3.3 A QUESTÃO NORDESTE 

 
 Os índices sociais caracterizam uma situação de expressiva pobreza na 

população do Nordeste. Com efeito, quase a metade (45,8%) de sua população é 

considerada pobre, e quase a metade (45,1%) dos pobres do Brasil está no 

Nordeste. Dos 45,9 milhões de brasileiros, que em 1990 estariam abaixo da linha 

de pobreza, 18,9 milhões estão no Nordeste, distribuídos nas áreas metropolitanas 

(3,2 milhões), nas demais áreas urbanas (7,7 milhões) e na zona rural (7,9 

milhões). Esses dados acima apresentados estão no Relatório sobre o 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2000), publicado pelo PNUD e IPEA, que 

mostra que a realidade regional se tornou hoje mais complexa, na qual se pode 

distinguir pelo menos três Brasis: i) o mais desenvolvido, composto por Estados da 

Região Sudeste (exclusive Minas Gerais), da Região Sul, acrescidos de Mato 

Grosso do Sul e do Distrito Federal, com um IDH médio de 0,804, o que se 

aproxima daquele observado nos países industrializados, de 0,88; ii) o médio 

desenvolvido, constituído por Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Roraima, 

Amazonas, Amapá e Rondônia, com um IDH médio de 0,732; e, iii) o 

subdesenvolvido, formado por Acre, Pará, Tocantins e pela Região Nordeste, com 

um índice médio de IDH de 0,692. 

 Considerados os IDHs (2000) dos Estados da Região Nordeste, aqueles em 

melhor posição são Pernambuco e Rio Grande do Norte (0,705), seguidos pelo 

Ceará (0,700) e Bahia (0,688), vindo Sergipe (0,682), Paraíba (0,661) e Piauí 

(0,656), secundados por Alagoas (0,649) e Maranhão (0,636).  

 Comentam também Santos e Silveira185 que atualmente, poderíamos, 

grosseiramente, reconhecer a existência de quatro Brasis: uma Região Concentrada, 

formada pelas regiões Sudeste e Sul, o Brasil do Nordeste, o Centro-Oeste e a 
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Amazônia. O território, em si mesmo, não constitui uma categoria de análise ao 

considerarmos o espaço geográfico como tema das ciências sociais, isto é, como 

questão histórica. A categoria de análise é o território utilizado. Portanto, ao se 

definir qualquer fatia de território, deve-se levar em conta a interdependência e a 

inseparalidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a 

ação humana, isto é, o trabalho e a política. (grifos meus)  

 Na história brasileira, o regionalismo, segundo Saraiva186, vem desde a 

distribuição espacial do poder político no Brasil, nos primórdios da nossa história. Já 

em 1572, Dom Sebastião decidiu dividir o Brasil em dois governos: o do Norte e o do 

Sul, em face de sua extensão continental. O período dual, no entanto, não 

prosperou, manteve-se até 1577. Em 1624, a Colônia é novamente repartida em 

'duplo Estado': o Estado do Brasil, composto pelas capitanias existentes desde o Rio 

Grande do Norte até São Vicente, na direção do Sul; e o Estado do Maranhão, 

compreendendo as capitanias do Ceará até o ponto final norte. Ao longo da nossa 

história, diversas foram as circunstâncias geradoras de ressentimentos, que no 

processo contínuo, se afirmam num sentimento autonomista que se manifesta no 

regionalismo cultural e até político. A espoliação financeira contra as províncias do 

Norte e a mais completa desatenção com os seus reclamos, promovida pela Coroa 

no século XIX, consolidaram essa percepção. 

 A questão dos saldos orçamentários foi o cavalo de batalha autonomista até o 

fim do regime monárquico. A história financeira do Império registra o fato inusitado 

de que as províncias do Norte, que produziam apenas cerca de um terço da receita, 

eram também as que transferiam maiores saldos para o caixa do Estado. Isso se 

devia basicamente porque os gastos governamentais concentravam-se no Centro-

Sul, não só por motivo da presença da máquina administrativa no Rio de Janeiro, 

mas também por causa dos investimentos em imigração estrangeira e em obras de 

infra-estrutura. Como o sistema fiscal se baseava nos impostos gerados pelo 

comércio exterior, eram as grandes províncias exportadoras que pagavam a fatura 

da unidade do Império, enquanto as que se encontravam menos dependentes do 

mercado internacional viam-se menos oneradas pelo fisco imperial. 
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 Baseado em informações do Tesouro Nacional referentes ao período 

1850/1880, indica Mello187 que, até o final da década de 1860, o Norte gerou 

praticamente sozinho os excedentes fiscais. Só no decênio seguinte o Centro-Sul 

começou a remetê-los, embora ainda na década de 1870 o Norte efetuasse 

remessas mais de quatro vezes superiores às do Centro-Sul. Mesmo considerando 

que tais cifras não incluíam a quota-parte com que o Norte devia concorrer para as 

despesas gerais da União, calculada em 37,5%, ainda assim os saldos nortistas 

permaneciam bem superiores aos das demais províncias. O Império promoveu 

assim, uma transferência maciça de recursos governamentais do Norte para o 

Centro-Sul, num processo de espoliação fiscal aparentado às situações coloniais de 

tipo clássico. Em Pernambuco, a questão dos saldos fora invocada não só pela 

Junta de Gervásio Pires, mas também pelos confederados do Equador e pelos 

revolucionários da Praia. 

 Muitas foram as circunstâncias históricas formadoras da atual consciência 

regional no Nordeste, especialmente em Pernambuco com seus possíveis e justos 

ressentimentos, mesmo com os conservadores pernambucanos dominando o 

gabinete mais longevo da história parlamentar do Império, em decorrência da cisão 

da bancada baiana. 'A Província', como não se cansavam de proclamar, não obteve 

qualquer favor especial do governo central, tais como os financiamentos para 

lavoura cafeeira de São Paulo, a título de compensação pelos prejuízos incorridos 

pela Lei do Ventre Livre, e ao Rio Grande do Sul, para as suas ferrovias em nome da 

segurança nacional, em caso de novo conflito na Bacia do Rio da Prata. 

 Por conta desses fatores, historia Mello188 que na oportunidade sequer foi 

atendido o antigo pleito de modernização do porto do Recife, indispensável à 

preservação do papel de entreposto regional que a praça exercia desde o período 

colonial, mas que era sabotado ativamente pelo Rio de Janeiro, como parte daquele 

sistema de centralização econômica. Segundo o conselheiro Saraiva, queria, a todo 

o custo, fazer da Corte 'o centro comercial e industrial do norte do Império'. Tanto 

ontem como hoje, a mesma elite política pernambucana se mantém ocupando os 

mais elevados cargos na República, contudo as mesmas elites dirigentes e 

instaladas no poder central da República (os tecnocratas), se valem dos mesmos 
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argumentos, continuando a discriminação aos Estados do Nordeste, os mesmos 

ausentes de qualquer programação expressiva de investimentos. 

 Inclusive, para lembrar, rememore-se a luta insana do Estado de Pernambuco 

para fazer constar nos orçamentos da União e conseguir trazer os recursos 

necessários para concluir o Porto de Suape. Já lá se vão mais de trinta anos (1973), 

desde que o Porto se caracterizou como uma opção estratégica para Pernambuco. 

O mais tem sido realizado às custas dos recursos denominados 'azul e branco' do 

orçamento estadual, a despeito de expressivas lideranças pernambucanas estarem 

ocupando cargos ministeriais no Executivo e no Congresso Nacional. 

 Do regime de 1891, pode-se dizer que chegou demasiado tarde e 

timidamente para habilitar a Província a tentar recuperar os prejuízos causados pelo 

Império. Em Pernambuco, segundo Mello189, houve quem questionasse as vantagens 

do sistema federal, em termos da situação ali existente após tantos anos de 

espoliação fiscal, federalismo, aliás, só consagrado graças à adesão álacre do 

Centro-Sul, o qual jogou às urtigas a unidade do Império, de que se beneficiara mais 

que nenhuma outra parte do Brasil, tão logo constatou que ela já não lhe tinha mais 

nada a dar. Na República Velha, Rosa e Silva, que começara a sua carreira como 

pupilo do conselheiro João Alfredo, tentou refazer a estratégia regionalista dos 

conservadores pernambucanos do Segundo Reinado, que haviam capitaneado as 

bancadas do Nordeste oriental num poderoso bloco político destinado a 

contrabalançar o desequilíbrio da hegemonia sulista, para usar a formulação de um 

jornal da terra, em 1927, de vez que, como assinalou Robert M. Levine, 'os Estados 

do Nordeste oriental reunidos só eram superados por São Paulo em categorias 

importantes como produto agrícola e industrial bruto e receitas fiscais'. 

 Para uma política regionalista, as circunstâncias, porém, haviam-se tomado 

ainda mais árduas, inclusive devido ao crescimento demográfico mais intenso no 

Sudeste e suas conseqüências na composição do Congresso Nacional. Há também 

outros fatores que alimentaram o justo ressentimento no Nordeste, especialmente 

em Pernambuco, o Estado mais castigado. 

 Lembraria Mello190 que o parcelamento agravado, no período de João VI e no 

Primeiro Reinado, pela abolição do sistema de 'capitanias anexas' e pela 

                                                 
189 MELLO, Edvaldo C de. A Ferida de Narciso: ensaio de história regional. São Paulo: Editora SENAC, 2001, 
p.111. 
190 Ibidem, p.112. 



 

desmembração das comarcas das Alagoas e do São Francisco, ambas medidas 

ditadas pelo objetivo da Coroa de limitar a irradiação do nosso ciclo revolucionário. 

Na inexistência desse tratamento discriminatório, a área do entreposto recifense 

teria normalmente evoluído no rumo de uma única entidade estatal, capitania-geral, 

província imperial ou um Estado republicano. Basta assinalar que outras unidades 

federativas, como Minas Gerais ou Bahia, lograram sustentar-se malgrado um grau 

bem menor de articulação interna entre suas sub-regiões. 

 O regionalismo no Nordeste constituiu exatamente a resposta à fragmentação 

arbitrariamente administrativa, de um conjunto que há muito tivera a intuição de uma 

unidade assentada em raízes comuns. Em 1926, foi lançado o 'Manifesto 

Regionalista' dentro do Movimento Regionalista-Modernista, concebido por Gilberto 

Freyre e outros intelectuais, que se projetou como uma visão do mundo a partir de 

valores regionais, numa afirmação cultural ampla que resultou em vários estudos 

históricos, sociológicos e antropológicos regionais com rebatimentos nas diversas 

expressões artísticas. Apesar de ter sido um movimento tradicionalista, foi muito 

audacioso e resultou numa proposta de conscientização criativa e autônoma de uma 

identidade regional. 

 Portanto, a Região não constitui uma unidade que contém uma diversidade, 

mas sim como um processo dialético, que decorre dos confrontos com outras 

dimensões dentro do mesmo espaço nacional ou de outras regiões aí estabelecidas, 

que se consubstancia e se legitima no decorrer da afirmação das sucessivas lutas 

sociais que lhe conferem uma identidade própria. 

 O regionalismo também compreende as distinções entre regiões quanto à 

estratificação social e ao 'continuum' rural-urbano, à educação formal, à cultura, aos 

valores, às normas políticas e aos tipos de organização familiar; à existência e à 

importância quantitativa e qualitativa de associações e organizações sociais 

intermediárias e voluntárias, bem como aos níveis de mobilização social e política da 

população; e, por fim, ao modo, à regularidade e à intensidade da participação 

política nacional da Região e à sua presença e qualidade nas elites dirigentes do 

País. 

 Segundo Zaidan191, essa astuta operação produziu curioso resultado: a 

fabricação e a difusão de uma das mais bem-sucedidas 'identidades culturais' (a 
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chamada 'brasilidade nordestina'), festejada nacional e internacionalmente como 

marca da originalidade brasileira; e ao mesmo tempo o reforço, a justificativa (para 

não dizer, a racionalização) de aspectos conservadores, oligárquicos e 

tradicionalistas de nossa sociedade. 

 O regionalismo político sobrevive ao processo econômico de unificação do 

mercado, condicionado, em regra, por efeito da divisão espacial, intra-nacional do 

trabalho e da produção, bem como ao processo político de centralização do poder 

do Estado e de penetração, por este último, de seu território. Portanto, por via de 

conseqüência, convivem, sob as sociedades multirregionais, dois movimentos 

contraditórios permanentes. 

 No contexto, afirma Tavares192 que regionalismo político compreende o 

conjunto de processos de diferenciação cultural, social, econômica e política que 

segmentam a população de uma mesma sociedade nacional, aglutinando cada 

segmento, diferenciado segundo a sua especificidade sobre a base de um território 

mais ou menos delimitado. [grifos meus] 

 Define-se o regionalismo por político, pois, quer tenha ou não raízes 

políticas, possui implicações políticas e, de qualquer modo, inclui entre os traços 

que o constituem um modo peculiar - comum àqueles que habitam a região, 

quaisquer que sejam as diferenças que os distinguem no interior da estrutura e da 

hierarquia econômico-sociais daquela região - de orientar-se em relação ao centro 

nacional de poder, de participar dele ou, pelo menos, de nele se articular. 

 Ao reafirmar a importância dos organismos regionais no processo de 

regionalização, Gonçalves193 comenta que a SUDENE, a CHESF e o Banco do 

Nordeste são instituições resultantes da mobilização da sociedade nordestina e que 

consolidaram a construção política da Região Nordeste, injetando nela a 

perspectiva do desenvolvimento. Tais agências de desenvolvimento sedimentaram 

também uma identidade que se afirma no imaginário do seu povo, sintetizada no 

'orgulho de ser nordestino', ciente da sua grande riqueza cultural, de história 

comum e nas suas potencialidades portadoras de futuro. 

 Quando do envio ao Congresso Nacional da mensagem presidencial de 
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Juscelino Kubitschek194 propondo a criação da SUDENE, em 20 de fevereiro de 

1959, ele reconheceu o papel histórico da dimensão cívica nordestina e se 

expressou ‘que aceitava essa responsabilidade ingente na convicção de que 

chegou a hora de saldar o nosso débito de honra para com o Nordeste. Ao heróico 

povo nordestino, cujo apego ao torrão natal, em meio a todas as vicissitudes 

climáticas, preservou intocada a unidade nacional, é preciso dar agora os recursos 

e o aparelhamento técnico capaz de arrancar a economia regional das garras 

seculares do subdesenvolvimento'. [grifo meu] 

 A concepção formal de federação, desde cedo foi cedendo lugar ao 

crescimento do poder central. Por várias razões, a partir da década de 1930, como 

conseqüência do modelo do 'New Deal' nos Estados Unidos, houve um processo de 

crescente intervencionismo do Estado na economia, demandando a exigência de 

planejamentos globais e de políticas econômicas cada vez mais centralistas. A 

consolidação do modelo intervencionista provocou o sucessivo enfraquecimento 

financeiro dos Estados-membros, conduzindo-os a dependerem cada vez mais das 

ajudas federais, debilitando gradativamente a autonomia política estadual. 

Acrescente-se que, no Brasil, ainda persiste o fato de a estrutura federativa vir 

sendo agravada por problemas de ordem climática e ambiental que afetam a ordem 

econômica e social, como no caso do Nordeste brasileiro. Assim, para acudir aos 

problemas regionais, criaram-se entidades vinculadas ao poder central, com 

montagens sobrepostas aos Estados-membros. 

 Nos Estados Unidos, com o 'New Deal', veio a criação de vários órgãos 

administrativos ligados ao governo federal, para realizar obras e serviços 

públicos em âmbito regional, abrangendo sete Estados-membros. Nesse 

quadro, foi criado o 'Tennessee Valley Authority' (TVA), que veio coordenar a 

elaboração e execução de planos de exploração geo-econômica do Vale do 

Rio Tennessee, fato que provocou muitos conflitos na autonomia dos 

Estados-membros por ele abrangidos. No Brasil, a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) se constituiu na semelhança da idéia do 

TVA. Embora em alguns momentos chegou-se até falar num certo 'federalisrno 

regional', porém, nesse caso, esteve sempre mais presente uma ação direta da 
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União federal. 

 Desde a vigência da Constituição de 1946, inaugurou-se no Brasil a era dos 

organismos regionais, que, sob a forma jurídica de autarquias e sociedades de 

economia mista, servem de instrumento à concretização da política federal de 

intervenção econômica direta em várias regiões do País, sobretudo naquelas que 

constituíram regiões-problemas, como a Norte e a Nordeste. Desses organismos, o 

que alcançou até agora a ação mais profunda foi, sem dúvida, a SUDENE, modelo 

de uma experiência em parte vitoriosa e dotada de características que refletem 

solução tipicamente brasileira a um dos mais agudos problemas do 

subdesenvolvimento do mundo contemporâneo: o da região nordestina do Brasil. 

  

3. 4 A SUDENE 

 

 Convocado pelo presidente Juscelino Kubitschek (1956/1960), Celso Furtado 

liderou uma equipe técnica que formulou um diagnóstico para a Região, no âmbito 

do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), inclusive 

abordando proposições para as esferas econômica e social. A partir daí, foi 

constituída a SUDENE por lei aprovada pelo Congresso Nacional em 1959, que se 

tornou, sob a liderança de Furtado, uma instituição moderna, introduzindo novas 

técnicas no âmbito do Estado brasileiro, como o planejamento e outras abordagens 

no campo dos estudos dos recursos naturais, humanos econômicos, das pesquisas 

socioeconômicas, da modernização da gestão pública, da execução de programas e 

projetos de desenvolvimento, de infra-estrutura básica e social, sob o enfoque 

regionalizante e de integração nacional. 

 A SUDENE foi concebida mais como um 'movimento social de caráter 

histórico', estruturada para enfrentar, propor e executar soluções possíveis aos 

problemas concretos. O momento histórico em que se criou a SUDENE estava 

marcado por expressivas tensões sociopolíticas, em que as Ligas Camponesas, 

surgidas em 1955, lideradas por Francisco Julião, em Pernambuco, constituíram um 

foco de reivindicações com grandes repercussões regionais, nacionais e até 

internacionais. Tais eventos, que reuniram expressivas lideranças políticas, 

governamentais, empresariais, intelectuais, religiosas e sociais da Região, passaram 

a reclamar por soluções efetivas para os graves problemas socioeconômicos do 

Nordeste.  



 

 A participação da Igreja Católica deu-se por meio da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), recém-criada, quando promoveu sua reunião de 

bispos, no Encontro de Campina Grande (1956), liderado por Dom Hélder Câmara. 

No âmbito político pela Assembléia Legislativa de Pernambuco, o movimento 

liderado pelo então deputado estadual Barreto Guimarães, no Encontro de Salgueiro 

(1958), mobilizando lideranças regionais, cujos documentos foram incluídos nos 

Anais do Seminário para o Desenvolvimento do Nordeste realizado em Garanhuns 

(1959), Pernambuco, promovido por lideranças empresariais, realizado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), que reclamava por soluções urgentes 

para a problemática regional. 

 A seca e as estiagens que ocorreram na década de 1950, permitindo uma 

estagnação econômica na Região Nordeste, fizeram emergir novas lideranças 

políticas e uma nova safra de governadores. Entre eles, Cid Sampaio, em 

Pernambuco, em clara oposição às oligarquias rurais, liderou uma proposta de 

industrialização, de modernização e desenvolvimento que poderia vir alterar o 'status 

quo' de Pernambuco e do Nordeste. O posicionamento do moderno empresariado 

nordestino e o apoio dos segmentos econômicos do Centro-Sul desempenharam 

papel fundamental para o êxito da concepção, segundo a qual a solução para os 

problemas seculares da Região Nordeste era referente a sua estrutura agrária e de 

subdesenvolvimento e não apenas por conta das secas ou somente na solução 

hídrica. 

 Nesse ambiente em efervescência política e social, a Questão Nordeste 

converteu-se em questão de Segurança Nacional. A SUDENE, então, surgiu como 

uma solução natural. Ela equacionaria a Questão Nordeste, em termos inovadores e, 

sobretudo, conciliadores de interesses, numa grande articulação de forças políticas 

estaduais, regionais e nacionais. A abrangência do projeto regional que a SUDENE 

encarnou reuniu praticamente todos os segmentos sociais. Foi aí a primeira vez que 

se adotou uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste. 

 Não obstante o quadro geral favorável e de caráter urgente, o processo de 

criação da SUDENE arrastou-se por onze meses no Congresso Nacional. Durante 

todo o tempo, houve uma resistência velada e silenciosa. Por todas as formas, se 

tentou frear o processo e descaracterizar o projeto. Mas, o bem-sucedido movimento 

de pressão que mobilizou as modernas lideranças do Partido Social Democrático 

(PSD), então no governo, mais as forças da União Democrática Nacional (UDN) da 



 

oposição, de membros do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e outros minoritários 

de esquerda, conseguiram aprovar a proposta do Executivo na totalidade. No 

entanto, ainda algumas reações dos recalcitrantes se transferiram para o momento 

de tramitação no próprio Congresso Nacional dos Planos Diretores elaborados pela 

SUDENE. 

 Para ampliar a base de sustentação política e fortalecer a posição da 

SUDENE, foi elastecido o conceito da Região Nordeste, incorporando os Estados do 

Maranhão, da Bahia e a região Norte de Minas Gerais, incluída no Polígono das 

Secas. Tal fato, além de ampliar consideravelmente a representatividade política da 

Região, contribuía para garantir a prioridade nacional no Projeto Regional.  

 Um aspecto fundamental foi a diferenciação atribuída para a SUDENE, como 

obra da concepção de Furtado. Ele estruturou um arcabouço institucional inovador, 

que incluiu no processo decisório da SUDENE os governadores dos Estados 

nordestinos e o poder local, que, somados aos ministérios setoriais representantes 

do governo federal, atuavam na Região sob a sua coordenação e permitiam propor e 

executar as políticas regionais no âmbito político do Conselho Deliberativo. A 

SUDENE foi constituída sob dois pilares: a Secretaria Executiva, com um corpo 

técnico altamente especializado e de pesquisadores, em grande parte com pós-

graduação no exterior, sob a coordenação do superintendente; e o Conselho 

Deliberativo, o fórum regional decisório. 

 Ao longo do processo de difícil institucionalização, comenta Araújo195 que, na 

revisão constitucional (1967) feita pelo regime militar, foram tirados os recursos da 

SUDENE e, com isso, se esvaziou a força coordenadora dos seus Planos Diretores. 

Distribuíram seus incentivos com outras regiões e outras atividades. O Conselho 

Deliberativo com governadores nomeados perdeu legitimidade e força política. A 

redemocratização, quando chegou, coincidiu com a crise financeira do Estado 

brasileiro, com a desaceleração do crescimento econômico do País, com a 

submissão das políticas de ajustes ditados pelo FMI, como a que temos agora. Esse 

quadro adverso coincidiu, também, com o avanço da 'guerra fiscal' entre as unidades 

da Federação, semeando a competição em lugar da concertação e com a crescente 

predominância da acumulação rentista. 

 O diagnóstico da situação do Nordeste, realizado por Celso Furtado, no 
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GTDN, assinala, precisamente, a inviabilidade da Federação sob condições de 

extrema concentração da riqueza no Centro-Sul - expressão cunhada por Furtado, 

melhor que simplesmente Sudeste, para caracterizar uma relação típica de centro x 

periferia.  

 Analisa então Furtado196 que as desigualdades demográficas e territoriais 

entre Estados não são alheias às crescentes disparidades na qualidade de serviços 

essenciais prestados às populações. Os pequenos Estados não alcançam a 

densidade mínima de recursos requerida para prestar de forma adequada muitos 

desses serviços. E muito menos para exercer uma ação efetiva no desenvolvimento 

econômico. A solução do problema que vimos assinalar terá que ser buscada em 

novas formas de articulação entre os poderes central e estadual, na linha do que foi 

tentado com a criação da SUDENE. Mais precisamente numa regionalização do 

poder central, o qual não seria apenas delegado, mas passaria a encarnar uma 

efetiva vontade regional. A dimensão do Conselho Deliberativo permitia à SUDENE 

articular, eficaz e não competitivamente, os recursos federais com os estaduais e 

sua utilização numa forma que tinha tudo para anular o jogo de soma-zero, clássico 

da disputa por recursos na federação. 

 De outro lado, a proposição da SUDENE foi segundo Oliveira197, depois da 

própria proclamação da República. a única e solitária iniciativa de reforma e 

fortalecimento da Federação. Antecipando uma teorização que somente veio a 

produzir-se nos anos setenta, Furtado propôs uma reformulação da Federação nos 

moldes de um federalismo regional cooperativo. O Conselho Deliberativo da 

SUDENE expressava essa proposição: formado por representantes de todos os 

Estados e dos organismos federais com atuação na Região, esse organismo deveria 

funcionar como uma espécie de síntese da Câmara dos Deputados e do Senado da 

República, realizando simultaneamente a representação do povo e a representação 

dos Estados. 

 Afirma Araújo198 que, ao propor a SUDENE, Furtado estava propondo a 

intervenção planejada do Estado, estava assumindo o planejamento como idéia-

força e como instrumento válido para enfrentar as situações de desigualdades no 
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desenvolvimento regional. Longe da onda liberalizante dos dias atuais, estava 

chamando o Estado para contrapor-se às tendências hegemônicas, às chamadas 

'leis do mercado'. Estava confirmando ser esse o papel fundamental das políticas 

públicas: ir aonde o mercado não vai, regular a esfera privada, fazer prevalecer o 

interesse geral. E estava propondo uma intervenção descentralizada e coordenada 

do governo federal num país onde a tradição é a ação centralizada do Estado. 

 Em declaração à imprensa pernambucana, Furtado199 referia-se ao peso 

estratégico da SUDENE como um vínculo entre os Estados do Nordeste. Segundo 

ele, era a SUDENE que permitia, atualmente, ao Nordeste ter um peso político no 

Brasil. Também em entrevista, argumentava Oliveira200 que o projeto inicial da 

SUDENE era intensamente reformista, mas se apresentou como revolucionário 

pelas condições sociais e políticas do Nordeste. O projeto concebido por Furtado 

tem uma derrota com o golpe de 1964, em que a SUDENE perde autonomia. Ela foi 

criada quase como um ministério, com a presença direta na Presidência da 

República e nos locais onde se discutia a política econômica do País. Em 1964, isso 

mudou. Os militares criam o Ministério do Interior e subordinam a SUDENE a ele. 

Outra perda, também notável, segundo Oliveira, se dá no campo da concertação 

política, em que a SUDENE não era apenas um projeto econômico de 

desenvolvimento, mas político de concertação federativa.  

 A partir de 1964 até 1985, mesmo com as restrições democráticas e um 

processo de centralização político-administrativa no âmbito regional são adotadas 

atitudes buscando encontrar soluções para alguns problemas nordestinos, mais 

notadamente a superação dos fenômenos das secas e a promoção do 

desenvolvimento regional. Além dos demais órgãos regionais criados (DNOCS, 

BNB, CHESF, CODEVASF, SUDAM, BASA, SUFRAMA, SUDECO), a SUDENE foi a 

convergência do melhor esforço para a resolução dos problemas regionais. A 

SUDENE se converteu numa instituição que muitos benefícios trouxe para a Região 

durante o período da sua atuação, de 1959 a 2001, em que se fez o maior 

levantamento de dados climáticos, hídricos, mineralógicos, pedológicos e de 

potencialidades socioeconômicas. Modernizou-se no Nordeste a infra-estrutura 

energética, aeroportuária, portuária, rodoviária, revolucionou-se o sistema de 

comunicações, incentivou-se a modernização agrícola, modernizou-se a 
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administração pública, concederam-se incentivos para a atração de novas 

empresas. 

 Houve um lento e gradual esvaziamento da SUDENE, agravado na década de 

1990. Mesmo com a restauração democrática em 1985, consolidada na Constituição 

de 1988, mais descentralizante, não conseguiu a SUDENE recuperar seu 'status' de 

antes de 1964. Não bastou restaurar formalmente a Federação para restituir ao 

poder central a devida eqüidistância de respeito às diferentes regiões. Segundo 

Furtado201, essa insuficiência do quadro federativo tradicional já era evidente nos 

anos 50, quando se discutiam mudanças institucionais requeridas para conter o 

aprofundamento das desigualdades regionais, que tinham sua maior expressão no 

empobrecimento do Nordeste. Das discussões dessa época emergiram algumas 

idéias que foram incorporadas à lei que instituiu a SUDENE. A primeira refere-se à 

necessidade de instâncias decisórias intermediárias entre os níveis de poder 

estadual e federal. 

 Diante de tal constatação, as elites políticas e dirigentes do Nordeste não 

entenderam nem se deram conta da real dimensão de perda, num estado de 

completa apatia política. Numa manifestação de submissão ao governo central, 

ocorreu a extinção da SUDENE em 2001, por via de Medida Provisória. Não deram 

ouvidos às palavras dos velhos mestres. Poderiam até nem pagar o preço da 

omissão e da conivência com a extinção, alguns até saíram incólumes nas eleições 

no curto prazo, mas, com certeza, a Região não seria mais como antes. Vai levar 

muito tempo para se recompor politicamente e recuperar a sua real dimensão no 

jogo federativo, com os prejuízos dos desequilíbrios espaciais e pessoais de renda 

mais agravados, até que novas convergências sejam estabelecidas.  

 Segundo Furtado202, essa insuficiência do quadro federativo tradicional já era 

evidente nos anos 50, quando se discutiam as mudanças institucionais requeridas 

para conter o aprofundamento das desigualdades regionais, que tinham sua maior 

expressão no empobrecimento do Nordeste. Das discussões dessa época, 

emergiram algumas idéias que foram incorporadas à lei que instituiu a SUDENE. A 

primeira refere-se à necessidade de instâncias decisórias intermediárias entre os 

níveis de poder estadual e federal. Pelo menos desde o século XIX o Nordeste vem 
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merecendo atenções por parte daqueles que sempre imaginaram uma nação 

unificada pelo federalismo, primeiramente sob o Império, depois sob a República. A 

importância que o Nordeste teve para o Brasil, do qual foi a mais importante região, 

desde quando a indústria açucareira era a base da economia nacional. 

 Desde a vigência da Constituição de 1946, inaugurou-se no Brasil a era dos 

organismos regionais, que, sob a forma jurídica de autarquias e sociedades de 

economia mista, servem de instrumento à concretização da política federal de 

intervenção econômica direta em várias regiões do País, sobretudo naquelas que se 

constituíram regiões-problemas, como a Norte e a Nordeste. Desses organismos, o 

que alcançou até agora a ação mais profunda foi, sem dúvida a SUDENE, modelo 

de uma experiência em parte vitoriosa e dotada de características que refletem 

solução tipicamente brasileira a um dos mais agudos problemas de 

subdesenvolvimento do mundo contemporâneo: o da Região nordestina do Brasil. A 

SUDENE se compunha de uma Secretaria Executiva e de um Conselho Deliberativo. 

Foi concebida para ter como seu órgão máximo não a sua Secretaria Executiva, mas 

seu Conselho Deliberativo, 'locus' de articulação, negociação, de construção de uma 

consciência regional, de aglutinação de uma energia transformadora. E a SUDENE 

fez muito pelo Nordeste, mesmo tendo em vista esmaecer sua força inicial e serem 

bloqueadas suas propostas principais. 

 Para o Brasil, no momento atual em que não se vislumbra nenhuma 

perspectiva de crescimento clássico, não muito além dos medíocres 2,5% ao ano, 

média das duas últimas décadas, nem muito menos de crescimento com justiça 

social, o que é que se pode dizer de cenário para a Região Nordeste, 

economicamente débil, socialmente desequilibrada e politicamente cada vez mais 

afastada dos núcleos de poder real. Necessita-se sim de uma urgente definição de 

política de desenvolvimento, porém, na atual conjuntura, com um modelo difuso de 

Estado. Sem a orientação de um Projeto Nacional para o Brasil, fica muito remoto 

um ambiente propício para o desenvolvimento nacional e muito menos para um 

efetivo desenvolvimento regional. 

 

3.4.1 A AÇÃO DA SUDENE 

 

 Ao longo do período de atuação da SUDENE, sobretudo nas fases mais 

dinâmicas das décadas de 1960, 1970 até meados de 1980, houve uma 



 

modernização da estrutura produtiva da Região Nordeste, em todos os setores 

clássicos da sua economia (primário, secundário e terciário), com as atividades 

agropecuárias perdendo importância relativa para as demais, bem como por meio de 

mudanças no interior de cada um dos segmentos produtivos. A agropecuária registra 

maior significação por meio da agricultura irrigada (Petrolina-Juazeiro, Açu, Mossoró, 

Neópolis, Jaguaribe etc), visando mais à exportação de frutas tropicais e a produção 

de grãos nos cerrados da Bahia, do Maranhão e do Piauí. No setor secundário, as 

atividades de produção de bens de consumo não-duráveis vão perdendo 

importância relativa com a produção de bens intermediários, mais dirigidos para a 

indústria minero-siderúrgica, química e petroquímica, entre outros segmentos. No 

setor terciário, além da crescente economia informal, especialmente a partir das 

décadas de 1980 e 1990, de menor crescimento econômico nacional, surgem 

serviços modernos e especializados, como de consultorias, de comércio sofisticado, 

de turismo, de hotelaria, de educação, pólos científicos, médicos e hospitalares nos 

centros urbanos, principalmente nas regiões metropolitanas de Fortaleza, de 

Salvador e do Recife. 

 Entretanto, ao mesmo tempo do crescimento e da diversificação ocorrida na 

economia do Nordeste, novos setores e agentes econômicos surgiram, com base 

nos mecanismos de incentivos fiscais e financeiros disponíveis (Sistema 34/18, 

FINOR e FINOR Debêntures). Em mais de 2.800 projetos, promoveram o dinamismo 

e a consolidação em diversas sub-regiões, as quais conviviam com outras sub-

regiões menos dinâmicas e até estagnadas, porquanto não receberam os estímulos 

adequados, capazes de modificar sua antiga estrutura econômico-social. Tal 

situação demonstra, ainda, a necessidade de atuação do Estado e de sua 

intervenção para fazer integrar econômica, socialmente e ambientalmente tais sub-

regiões no ecúmeno da economia regional e nacional. 

 A atuação da SUDENE como uma autêntica agência de desenvolvimento 

regional, ao longo dos seus 41 anos (1959/2001) de existência, se desdobrou em 

quatro grupos de atividades que resumem a sua atuação no Nordeste: I) 

capacitação técnica, científica e organizacional; II) informação, documentação e 

estudos regionais; III) política, planejamento e programação; e, IV) coordenação, 

execução e acompanhamento de programas, projetos, obras e serviços. 

 Quanto às ações de capacitação técnica, científica e organizacional, foram 

desenvolvidas inúmeras atividades na preparação de recursos humanos qualificados 



 

para a Região, com uma mobilização de cooperação internacional, montagem do 

aparato administrativo regional, cooperação técnica e financeira com Estados e 

Municípios, colaboração com universidades e escolas técnicas, estimulando e 

financiando cursos técnicos e tecnológicos, de graduação e de pós-graduação, 

laboratórios e instalações. Na área de informação, documentação e estudos 

regionais, o trabalho de levantamento, de diagnóstico e de pesquisa dedicou-se ao 

recobrimento cartográfico regional; investigação sistemática dos recursos naturais 

(mineralógicos, pedológicos, hídricos, climáticos, meteorológicos e de meio 

ambiente); levantamentos e pesquisas agrícolas, pecuárias e de recursos 

pesqueiros; pesquisas sobre a estrutura e dinâmica da sociedade e da economia 

regional, das potencialidades dos espaços sub-regionais; diagnóstico e avaliação do 

aparelhamento, capacidade operacional técnica e administrativa do setor público no 

Nordeste. 

 No setor de política, planejamento e programação, as atividades da SUDENE 

foram de formulação de políticas, de estratégias e de planificação das 

potencialidades, das possibilidades e das transformações estruturais da Região 

(planos, programas, projetos, atividades, metas), bem como das atividades de 

caráter suplementar e conjuntural. Nas áreas de coordenação, de execução e de 

acompanhamento de programas, de projetos, de obras e serviços, realizou a 

supervisão de programas e projetos integrados (projetos Bebedouro e Mandacarú, 

Polonordeste, PAPP, Projeto Sertanejo, Projeto Padre Cícero, Projeto São Vicente, 

Prohidro, Finor Alimentos etc.); administração dos sistemas de incentivos fiscais e 

financeiros governamentais (Sistema 34/18, FINOR, FINOR Debêntures, Programa 

de Conversão da Dívida Externa em Investimentos, etc.), bem como a coordenação 

e execução dos programas de defesa civil na Região, de estudos metropolitanos e 

de gestão urbana.  

 A SUDENE, ao longo da sua história, estudou, diagnosticou, planejou, 

coordenou, executou e acompanhou ações direcionadas para o fortalecimento da 

base econômica do Nordeste, utilizando recursos nacionais e internacionais, obtidos 

por meio de financiamentos e convênios com instituições públicas e privadas, 

internacionais e estrangeiras. Desenvolveu programas de incentivos ao setor 

agrícola, para a irrigação e gestão de recursos hídricos. Também foram 

desenvolvidas ações nas áreas de saneamento (CAESB), de energia elétrica 

(COHEBE, CERNE) e transportes, entre outros (CONESP, CONESG, ARTENE), 



 

tendo, inclusive, concebido e criado diversos órgãos e instituições, depois 

nacionalizadas, estadualizadas ou privatizadas, como as Centrais de Abastecimento 

(CEASAS), os SEBRAES, e estimulado a criação das Secretarias e Institutos de 

Planejamento dos Estados e demais órgãos de planejamento sub-regional. 

 No segmento de turismo, a contribuição mais substancial da SUDENE, além 

do financiamento aos empreendimentos hoteleiros, foi a elaboração do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR), cuja implantação está a 

cargo dos Estados e é parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), bem como a criação e institucionalização da CTI -Nordeste, 

que aglutina e integra todo o segmento turístico e hoteleiro da Região.                

 Responsável pela montagem e articulação do sistema de defesa civil do 

Nordeste, a SUDENE desenvolveu, até alguns anos, o atendimento direto e 

emergencial às populações atingidas pelos diversos desastres climáticos (secas, 

enchentes), hoje a cargo das coordenadorias de defesa civil dos Estados e 

Municípios. 

 Entre os esforços da SUDENE para suprir a deficiência de informações 

socioeconômicas sobre o Nordeste, baseando-se nos estudos do ETENE/BNB e nas 

contas nacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), montou uma base estatística e 

analítica para apreender as peculiaridades da Região. Para tal, inicialmente reforçou 

os órgãos que coletavam e tratavam as informações publicados no Boletim 

Econômico do Nordeste, posteriormente denominado Boletim Conjuntural, de 

publicação semestral. Depois montou um sistema de contas regionais, em que 

calculava as variáveis do Produto Interno Bruto, da Formação Bruta de Capital Fixo, 

dos indicadores de Exportação e Importação do Nordeste etc. Esse sistema 

descentralizado, operando nos órgãos de planejamento dos Estados nordestinos, foi 

pioneiro no Brasil, tendo contado para sua sistematização com o apoio da ONU. Foi 

mediante levantamentos estatísticos do sistema de contas regionais e de seus 

agregados macroeconômicos que a SUDENE pôde monitorar detalhadamente o 

processo de desenvolvimento do Nordeste, a fim de suprir os formuladores de 

políticas, do planejamento e da gestão pública com suas previsões e informações 

especializadas. Além disso, a SUDENE estimulou o trabalho de análise econômica, 

os estudos e as pesquisas nas áreas de agricultura, abastecimento, indústria, 

turismo, transportes, logística, energia, comunicações, meio ambiente, além da 

ciência e da tecnologia. 



 

 O sistema de incentivos fiscais e financeiros, capitaneado pelo Fundo de 

Investimentos do Nordeste (FINOR) e administrado pela SUDENE, foi criado em 

1961. Inicialmente, com o Sistema 34/18, ficou conhecido por conta do art. 34 da Lei 

nº 3.995/61 e do art. 18 da Lei nº 4.239/63, tendo sido aperfeiçoado no decorrer dos 

anos, evoluindo para o Sistema FINOR sob a forma de participação acionária, e 

mais recentemente, por meio do sistema de debêntures, conversíveis, ou não em 

ações.  

 Os projetos incentivados e financiados pela SUDENE foram responsáveis: 

pelo aumento da taxa média anual de expansão do PIB de 5,3% no período 

1967/1997; pela transformação e a diversificação da base industrial do Nordeste no 

período 1959/1985; pela alteração do perfil da pauta de exportações da Região, 

onde os produtos industrializados evoluíram de 20 para 80% no período 1981/1997; 

pela criação de cerca de 3,4 milhões de empregos diretos e indiretos, no período 

1967/1997; pela criação de um grande parque industrial manufatureiro, com cerca 

dos atuais 1.800 projetos funcionando nos diversos setores da economia, que 

absorve até hoje os maiores investimentos; pelo aumento no recolhimento dos 

tributos federais, estaduais e municipais na Região, a partir da implantação das 

empresas incentivadas e financiadas, responsáveis por cerca de 62% do que se 

arrecada em IPI e ICMS; pela produção de uma variada gama de produtos no 

Nordeste, que antes da SUDENE eram adquiridos fora da Região. 

 Os resultados das ações desenvolvidas pelo governo federal, especialmente 

por intermédio da SUDENE, no Nordeste, podem ser expressos por alguns 

indicadores, começando pela reversão da tendência de crescimento da economia 

regional inferior à brasileira, na década de 1950, para um crescimento superior ao do 

Brasil, a partir da década de 1970, inclusive nas taxas de PIB, quase sempre 

superiores às do País. Em 1960, o Nordeste apresentava um PIB de US$ 14,7 

bilhões e, em 1997 atingiu um PIB de US$ 116,2 bilhões, o que significa um 

expressivo aumento da economia regional em 37 anos. O PIB per capita do 

Nordeste passou de US$ 663 em 1960 para US$ 2.603 em 1997. Isso, se levando 

em conta que a população era de 22 milhões em 1960 e passou para cerca de 51 

milhões em 2006.  

 Quanto aos indicadores sociais, a taxa de mortalidade infantil decresceu de 

154,9 por mil, em 1960, para 41,4 por mil nascidos vivos, em 2002. A esperança de 

vida ao nascer do nordestino era de apenas 43,5 anos, em 1960, e passou para 68,7 



 

anos, em 2002. A taxa de analfabetismo da população maior de 15 anos era mais de 

59,3%, em 1960, reduzindo-se para cerca de 20,6%, em 2002. Em 1960, somente 

5,2% dos domicílios do Nordeste dispunham de água encanada, quando, em 2002, 

cerca 78,2% das residências eram ligadas à rede geral de água. A energia elétrica 

estava disponível em apenas 16,4% dos domicílios, em 1960, enquanto, em 2002, 

esse serviço estava disponível em cerca de 81,5% das residências. 

 A única política pública explícita das últimas gestões de governos federais 

(FHC e Lula) tem sido o Ajuste Fiscal. Nesse quadro, o cenário previsível é o de 

maior desorganização da economia nordestina, com êxodo rural, mais violência, 

mais exclusão, mais fome e mais miséria. Políticas regionais erráticas baseadas em 

políticas assistenciais e provisórias das Bolsas Família, em detrimento de 

investimentos na infra-estrutura econômica e social, apenas agravam o passivo 

social.  

O Nordeste só tem a perder dentro dessa conjuntura de desorganização e de 

fragmentação. Convém não se perder de vista que o revigoramento do federalismo 

na forma regionalizada requer, ao lado da restauração da autonomia estadual e do 

contrapeso de um poder regional, o fortalecimento da atividade parlamentar.  

 Para que o Nordeste retome o caminho do seu desenvolvimento, requer 

previamente uma mobilização de novos interesses, de novas aspirações, de novos 

atores sociais e de novas articulações políticas, a fim de tornar a Região mais 

homogênea, urge a criação, o fomento, a multiplicação e a articulação intra-regional 

dos diversos espaços sub-regionais. Isso permitirá que, no médio prazo, a Região 

Nordeste possa se converter em importante e dinâmico parceiro das demais regiões 

brasileiras, na edificação de uma Nação horizontalmente integrada e 

verdadeiramente desenvolvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV – A POLÍTICA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

4.1 AS POLÍTICAS REGIONAIS PARA O NORDESTE 

 

 Vista a configuração do modelo de regionalização na União Européia, vamos 

tentar entender o processo de regionalização no Brasil, a partir do conceito de 

região, naquela concepção que a designa como uma área geográfica com certas 

características homogêneas ou comuns que a distinguem de áreas adjacentes ou de 

outras regiões, inclusive como unidade política, administrativa e cultural.  

 Assim, conceitua-se o território como sendo um espaço vivo apropriado por 

atores: 'o território é definido e delimitado por e a partir de relações de poder, em 

suas múltiplas dimensões.(...) O território é construído  historicamente, remetendo a 

diferentes contextos e escalas: a casa, o escritório, o bairro, a cidade, a região, a 

nação, o planeta'203. 

 A partir da década de 1950, as tentativas de políticas regionais foram 

materializadas nas atividades do planejamento governamental de médio e longo 

prazo que se tornaram sistêmicas no Brasil, conforme já visto no capítulo anterior. A 

introdução da metodologia de planejamento no plano nacional, associada ao 

planejamento regional adotado pelas macrorregiões do Nordeste e Norte por meio 

dos seus organismos de planejamento e desenvolvimento regionais, estimulou 

também os governos estaduais a avançarem na organização de sistemas de 

planejamento, que tentavam reproduzir o arranjo institucional do sistema de 

planejamento do governo federal. 

 Da década de 1980 para a frente, as mudanças no cenário político interno, 

com a crise fiscal e financeira do Estado brasileiro e no âmbito econômico 

internacional com os efeitos da globalização e imposições do Consenso de 

Washington, essas diferentes abordagens de planejamento passaram por um 

desmonte institucional. Não foi só devido aos fatores econômico-financeiros 

conjunturais, mas também por conta de crise doutrinária, devido à expansão da 

ideologia neoliberal que privilegiava as forças autônomas do mercado na alocação 
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de recursos, tanto para a suposta estabilização da economia como para a 

distribuição de renda. Ao promover a minimalização do Estado, promoveu o 

desmantelamento dos ainda incipientes sistemas de planejamento, com prejuízos 

mais expressivos para o desenvolvimento das políticas regionais. 

 A ação desenvolvida pelo governo federal a partir do início da década de 

1960, numa tentativa de descentralização político-administrativa para as políticas 

regionais, foi a de organizar um sistema de planejamento regional nas regiões 

Nordeste e Norte, com a institucionalização da SUDENE e SUDAM, 

respectivamente. Essas instituições regionais teriam a delegação de poderes para 

supervisionar, coordenar e controlar a elaboração de programas e projetos de 

desenvolvimento relacionados com as ações de outros organismos federais atuantes 

nessas regiões. As políticas regionais deveriam se submeter a uma participação 

maior das lideranças políticas das regiões no processo de decisões mais relevantes 

por meio do Conselho Deliberativo e, ao mesmo tempo, coordenar a atuação 

operacional e estratégica dos diversos ministérios setoriais e agências do governo 

federal, quer da administração direta ou indireta, de acordo com os planos diretores 

elaborados para o desenvolvimento regional. 

 No caso específico da SUDENE, como instituição regional, estaria 

responsável pelo sistema de planejamento do Governo Federal para o Nordeste. 

Segundo Boisier204, para se atuar num processo de desenvolvimento regional 

abrangente, se fazia necessário atender às seguintes dimensões: i) espacial 

(presença institucional no território; participação relativa da região no uso dos 

recursos nacionais, determinada a partir dos critérios econômicos e políticos 

prevalecentes no processo de alocação inter-regional dos recursos); ii) política 

(capacidade para modificar relações de poder entre os diferentes setores ou grupos 

sociais; o aumento da autonomia de decisão da região); iii) econômica (escolha de 

objetivos econômicos dentro de um conjunto múltiplo e hierarquizado; o aumento da 

capacidade regional para reter e reinvestir o excedente econômico gerado pelo 

crescimento econômico); iv) social (da capacidade de organização social da região, 

de transformar os impulsos de crescimento em 'estados de desenvolvimento', com 

distribuição do produto, da renda, das oportunidades e dos níveis de bem-estar 

individual e coletivo); e, v) ambiental (preservação, conservação e exploração 
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sustentável dos recursos naturais e energéticos), etc. Além do atendimento desses 

importantes aspectos, a SUDENE deveria se responsabilizar também, pela 

administração de estímulos econômicos e financeiros (incentivos financeiros, 

incentivos fiscais, isenções fiscais etc.), a fim de poder atrair investidores privados 

para a região Nordeste. 

 O sistema de planejamento do Governo Federal para o Nordeste, segundo 

Haddad205, tal como foi concebido, nunca chegou a ser implantado na Região. E, em 

termos operacionais, a abrangência do escopo legal da SUDENE, com seus 

objetivos multifacetados de planejamento regional foi-se tornando extremamente 

reduzida a partir da década de 1970. Na preparação de Planos Diretores, de 

programas ou projetos específicos de desenvolvimento regional, a SUDENE 

dependia concretamente da iniciativa e da cooperação dos órgãos setoriais do 

governo federal (ministérios, autarquias, empresas estatais) que atuavam na Região, 

particularmente com seus orçamentos de capital e da disponibilidade de recursos 

orçamentários sob seu controle direto. Constatou-se que o esforço cooperativo 

interinstitucional foi frágil e instável e que, simultaneamente, o volume de recursos 

próprios disponíveis em cada Orçamento Geral da União (OGU) era insuficiente e 

menor, ano após ano. 

 Ao longo da experiência das políticas regionais no Brasil, especialmente 

quanto à Região Nordeste, existem diversas razões que resultaram na perda de 

sustentação política e de capacidade de coordenação da SUDENE como principal 

agência de desenvolvimento: 

1) os grandes óbices de natureza político-institucionais referentes às 

dificuldades impostas pelos diversos ministérios setoriais e de organismos 

estaduais, impedindo qualquer tentativa do planejamento regional de interferir 

na preparação, avaliação e controle de seus programas de desenvolvimento; 

2) os conflitos de objetivos entre os planos nacionais e os planos regionais, nas 

prioridades para a execução, não se levando em conta as demandas 

específicas requeridas e o baixo poder de barganha do público-alvo da 

Região; 
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3) incompatibilidades de configuração entre as políticas macroeconômicas de 

curto prazo, mais direcionadas para o ajuste fiscal do governo federal, que 

atropelaram as políticas regionais de médio e longo prazo, nos últimos vinte 

anos; 

4) gradativo esvaziamento político-administrativo da SUDENE pelo governo 

federal, desde a década de 1980, reduzindo sucessivamente suas 

capacidades orçamentárias, financeiras e operacionais de atuação de 

políticas regionais; 

5) a atual estratégia desenvolvida pelo governo federal, desde a década de 

1990, de estimular uma linha direta da União com os municípios e, 

eventualmente com os Estados-membros, fragilizando mais ainda os 

organismos regionais; 

6) a extinção da SUDENE em 2001, mediante medida provisória do governo 

federal, desaparelhando qualquer nível de institucionalidade regional; 

7) a concepção de Planos Plurianuais no âmbito federal, minimalizando as 

políticas regionais ao desconfigurar territorialmente as macrorregiões. 

 

 A organização política do território nacional pode se manifestar em dois níveis 

de atuação: i) o representado politicamente pelo poder central, por meio dos 

instrumentos de intervenção territorial; e, ii) o que resulta dos interesses regionais ou 

locais organizados que se contrapõem ao poder central do Estado. No primeiro nível, 

há uma divisão do espaço administrativo pelo Estado, legitimado pela sociedade 

política que opera as decisões políticas com instituições nos níveis nacional, 

regionais, estaduais ou locais. No segundo nível, se percebe uma fragmentação 

territorial da sociedade política, constituída por interesses particulares, que, na 

maioria das vezes, se opõem aos interesses da maioria da população nacional.  

 Em situações de normalidade institucional, as comunidades cívicas ou da 

sociedade política nacional, nos seus diversos recortes político-administrativos ou 

territoriais, mobilizam suas instituições para fazer reivindicações aos centros de 

decisão do poder central do Estado sobre as modalidades de atuação e de alocação 

de políticas públicas mais específicas, no caso de políticas regionais, que podem ser 

por meio de leis, de investimentos econômicos ou sociais, com instrumentos mais 

dirigidos para a satisfação de suas necessidades, para a realização de seus 

interesses e na concretização de suas aspirações. No entanto, as relações de poder, 



 

entre as esferas central, regional ou local, apresentam tensões, as quais devem ser 

absorvidas pelo sistema político.  

 Em diversos países, o federalismo é a estratégia institucional e político-

administrativa para gerenciar e reduzir os conflitos territoriais. Noutros países, o 

modo de articulação entre a política e o território se manifesta no regionalismo, que 

muitas vezes apresenta um caráter conflituoso, por conta do confronto entre os 

interesses específicos de uma comunidade cívica regional e supostos interesses 

gerais da sociedade política nacional. 

 As políticas regionais têm sido vistas e muito utilizadas para expressar 

politicamente as clivagens regionais, em que os atores políticos mais ativos na 

captura dos escassos recursos financeiros regionalizados se encontram no sistema 

político representativo que permite confundir e misturar interesses regionais ou 

estaduais, generalizando-os numa agenda política nacional. No entanto, federalismo 

e regionalismo não são necessariamente excludentes, mas podem se reforçar 

mutuamente como legitimação das estratégias de políticas regionais. 

 No Brasil, afirma Castro206 que existem fortes regionalismos na política, porém 

estes se encontram mascarados pelo forte e bem-construído imaginário da unidade 

nacional. Na verdade, as diferenças territoriais têm sido percebidas e discutidas 

muito mais a partir do avanço das relações capitalistas de produção, responsáveis 

pelas transformações que tornam aquelas diferenças mais visíveis no território 

nacional. Essas diferenças e seus correlatos sociais são percebidos, porém, como 

basicamente econômicos e não chegam a alterar o imaginário da homogeneidade 

nacional, o que dificulta a percepção do componente conflituoso dos interesses 

regionais, que nem sempre podem ser reduzidos ao sistema produtivo. Como não há 

aqui diferenças étnicas, lingüísticas e religiosas regionalizadas, que na maioria dos 

países constituem os signos da identidade territorial, as estratégias e políticas 

regionais nunca mereceram lugar de destaque na literatura acadêmica ou mesmo 

em documentos técnicos. (grifos meus) 

 Outro aspecto fundamental é que a abordagem das políticas regionais foi 

concebida, a partir da divisão macrorregional estabelecida pelo IBGE desde 1941, 

sendo a última atualização em 1970, baseada nos grandes conjuntos fisiográficos 

pelas características edafo-climáticas e de relevo. Na época, a classificação regional 
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não levou em consideração aspectos da formação histórica, cultural ou social das 

regiões, a qual acompanhou o contorno dos limites territoriais administrativos dos 

Estados-membros integrantes das regiões demarcadas. Esse formato privilegiou a 

metodologia de mapeamento, de levantamento de informações fisiográficas e de 

potencialidades econômicas, mas subestimou diferenças políticas, culturais e sociais 

importantes, tão necessárias a um melhor equacionamento das políticas regionais e 

da questão territorial no País. Nesse caso, a SUDENE não só tentou suprir esse 

vazio por meio de seus estudos sócio-econômicos, mas também promovendo a 

cultura regional do Nordeste nas suas diversas modalidades, a fim de realizar a 

efetiva integração política, econômica e psicossocial da Região. Portanto, uma 

região não pode ser reduzida a uma mera lógica de racionalidade acumulativa de 

capital no território, nem como contradição ao Pacto Federativo.      

 Recomenda Furtado207 que, para a manutenção do Pacto Federativo brasileiro 

com bases mais harmônicas, a fórmula a ser encontrada deveria preservar os 

Estados atuais e, mediante a inserção do poder regional, corrigir os aspectos mais 

negativos das desigualdades demográficas e territoriais. A descentralização do 

poder central deveria ser acompanhada de um planejamento plurianual, para 

compatibilizar as aspirações das distintas regiões. Só o planejamento permite corrigir 

a tendência das empresas privadas e públicas a ignorar os custos ecológicos e 

sociais da aglomeração espacial das atividades produtivas. Somente o planejamento 

permite introduzir a dimensão espaço no cálculo econômico. Esse é um ponto 

importante, pois a distribuição espacial da atividade econômica leva a conflitos entre 

regiões ou entre uma região e um órgão do poder central. [grifos meus] 

 Nesse contexto, cabe se fazer referências na efetividade das políticas 

regionais aos conflitos derivados do modelo político-administrativo de centralização 

ou descentralização, que rebatem sobre o Pacto Federativo. Levando-se em conta 

que o planejamento deveria ser um instrumento democrático de articulação de 

políticas nacionais e políticas regionais entre o governo central, os entes federados 

ou a própria sociedade, na verdade sempre foi um exercício de afirmação do 

fundamentalismo da racionalidade, professada pela supremacia do autoritarismo da 

tecnocracia instalada no Planalto, quase sempre subestimando as necessidades, os 

interesses e as aspirações das planícies, em especial da Região Nordeste. 
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 No processo de intervenção do Estado central no âmbito territorial, com a 

formulação e implementação de políticas regionais, ao se priorizar e promover 

'atividades competitivas' para atender às demandas do mercado global ou da 

globalização, concentrando prioridades no turismo e na agricultura irrigada para a 

exportação, o governo federal emite o sinal verde para o retalhamento fratricida da 

Região, fazendo vista grossa às graves conseqüências da guerra fiscal travada entre 

os Estados-membros. Transformados o 'salve-se quem puder' em principal política 

de atração de investimentos diretos para a Região, os incentivos fiscais estaduais, 

no Brasil, comprometem a receita pública agregada e impedem a fomulação de 

qualquer projeto integrado de desenvolvimento regional. No contexto, comenta 

Zaidan208, sucedeu estarmos diante daquilo que executivos japoneses 

(deslumbrados com esse movimento) chamaram de 'state-region', ou seja: Estados-

região, ilhas de prosperidade econômica dentro de países e regiões cercadas pela 

violência e pela miséria por todos os lados. 

 Segundo Paula209, todo desenho territorial é uma construção subjetiva, que 

depende da ação de um 'sujeito' que institui o território. Essa construção subjetiva 

pode ser exógena (feita por agentes externos) ou endógena (feita por agentes 

locais). Um território é instituído por ação exógena quando seu desenho é definido 

por elementos de identidade escolhidos por agentes externos ao território, numa 

relação heterônoma (as normas vêm de fora) e, na maior parte dos casos, de forma 

autoritária. É o caso das divisões territoriais impostas 'de cima para baixo' pelos 

planos estatais de desenvolvimento. Nesses casos, a população local nem sempre 

se reconhece como integrada num mesmo território, posto que não participou do 

processo de instituição territorial. Por outro lado, um território é instituído por ação 

endógena quando seu desenho é definido por elementos de identidade escolhidos 

por agentes locais, do próprio território, numa relação autônoma (as normas vêm de 

dentro) e, na maior parte dos casos, de forma democrática. [grifos meus] 

 Nesse último caso, fica evidente que pode haver uma participação da 

população regional ou local na formulação, no planejamento, na execução e no 

acompanhamento no processo elaboração e implementação das políticas públicas, 

em especial das políticas regionais, as quais evidenciam um processo de auto-
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instituição territorial, em que o povo da região, como 'sujeito ativo', desenha o seu 

território a partir do reconhecimento de suas identidades, necessidades, interesses e 

aspirações comuns.  

 Embora possa haver uma flexibilização no processo de proposição de 

políticas regionais, numa concepção iniciada de maneira exógena, mas tem que ser 

legitimada pelo povo da região, que delas seja objeto e alvo e nelas se reconheça. 

Deve-se evitar, porém, as proposições efetuadas por agentes locais sem a devida 

representatividade e legitimidade regional ou local, que muitas vezes podem iniciar 

um processo de instituição territorial supostamente endógeno, mas sem o 

reconhecimento da população regional ou local. Portanto, a chave para a construção 

de políticas regionais num formato que traduza efetivamente uma dimensão 

integradora de desenvolvimento é com a participação de suas instituições regionais 

ou locais e de seu povo, numa parceria entre o Estado, o mercado e a sociedade, no 

planejamento participativo e na gestão compartilhada.         

 Segundo a lógica exclusiva de mercado, o capital, na questão do caráter 

'vencedor' ou 'perdedor' como atrativo de investimentos, é possível enumerar as 

condições que habilitam uma região 'vencedora'. Em geral, para alguns autores, 

essas condições se referem à infra-estrutura pesada (energia, transportes, 

comunicação, saneamento) e à infra-estrutura leve (serviços especializados, 

ambiente produtivo), dotadas de recursos humanos qualificados com ambiente de 

pesquisa e desenvolvimento (P & D), autoridade política autônoma e clima social 

favorável com cultura associativa (desenvolvimento sociopolítico). 

 Essas tendências de dinâmicas regionais definidas de forma crescente pelo 

mercado global, centradas nos focos de competitividade e de produtividade, são 

óbvias. Então, indaga Araújo210, quem cuida daquilo que não é competitivo? Quem 

comanda a reestruturação? Quem pensa em objetivos gerais e estratégicos? 

Ninguém. As políticas para as regiões atrasadas são perfeitamente compatíveis com 

o processo de globalização. O Estado nacional da China tem políticas regionais e 

sub-regionais explícitas. A União Européia também. Atuando a partir de um nível 

supranacional, dispõe de vários fundos regionais. O mercado não se preocupa com 

as áreas não-competitivas, mas na União Européia a articulação pública se 

preocupa. Elas não ficam abandonadas, e sim reestruturadas como ocorre com o 
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Norte vinícola de Portugal. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) está atuando profundamente ali. A Alemanha tem, dentro do país, muitas 

políticas sub-regionais, fortalecidas depois da incorporação da antiga Alemanha 

Oriental. Estão fazendo na Alemanha Oriental o que a SUDENE começou a fazer no 

Nordeste nos anos cinqüenta: estão nivelando a região, em termos de dotação de 

fatores de competitividade. Os Estados Unidos também estão cheios de políticas 

regionais. Não porque se tenha globalização, tais políticas não podem existir, essa é 

uma opção das elites brasileiras. 

 Confirmando tal assertiva de Araújo, temos a reflexão de Santos211 de que em 

cada país há uma nação ativa e uma nação passiva. A nação passiva é 

paradoxalmente a nação dos modernizadores, aquela que renunciou a um projeto de 

nação porque o que lhe interessa são projetos privativistas, exclusivistas, egoísticos. 

Ela trabalha em função de projetos alheios do mercado global, que não têm cara, 

projetos privados de teleologia, por conseguinte de finalidade. Enquanto isso, a 

nação potencialmente ativa é aquela que desejaria ter um projeto de nação. Não 

pode construí-lo porque essa fração da sociedade nacional é formada por pessoas e 

empresas subordinadas, por regiões subordinadas como o Nordeste. São pessoas 

desarticuladas, como somos nós. 

 Temos no Brasil uma ampla diversidade de regiões, de atores, de economias 

e de culturas. Portanto, fica muito evidente a necessidade de uma forte idéia de 

nação, baseada na solidariedade, na integridade territorial e na integração nacional, 

a qual não se deve só necessariamente ao Estado, mas com a mobilização vital da 

vontade da sociedade brasileira. A concepção de um projeto nacional de 

desenvolvimento deve incluir as políticas regionais, mantendo-se o nível de 

institucionalidade fazendo uma conexão entre o mundo, o Brasil e a região mais 

adequada às necessidades, interesses e aspirações regionais, agregando a 

produção e a cultura regional na essencialidade dos seus valores intangíveis da 

singularidade e da identidade territorial e cultural. 

 Tomando mais uma vez o exemplo da reunificação alemã, ao se discutir os 

desníveis regionais de desenvolvimento no Brasil, deve-se destacar a dimensão 

espacial da Questão Nacional. E nessa visão se coloca Santana212, afirmando que o 
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espaço interno do País constitui referência obrigatória dos grandes desafios 

brasileiros, enquanto neles radicados ou nele projetados. O abandono dessa linha 

tem impedido ou, quando nada, retardado a exploração de inovadoras trilhas na 

política, pelas quais a Nação se ponha no rumo da verdadeira modernidade, a que 

promove o crescimento econômico, subordinado ao projeto de edificação de uma 

sociedade efetivamente solidária e criativa. Ocorre que as disparidades regionais  

comprometem o desenvolvimento nacional sustentável. Porque, se o que era 

diferença de produtividade, na fase de independência das regiões (arquipélago), não 

criava maiores problemas ao País, essa diferença, na fase de integração, converte-

se em desigualdade de ritmo e desempenho econômico, arrastando as seqüelas 

sociais correspondentes. 

 

4.2 A CONFIGURAÇÃO DE POLÍTICAS REGIONAIS NOS PLANOS PLURIANUAIS 

 

 Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 que os planos 

plurianuais passaram a ser o instrumento de planejamento constitucionalizado para 

as diversas esferas do planejamento global, setorial, regional ou específico. O 

primeiro e efetivo Plano Plurianual (1996/1999), o PPA 'Brasil em Ação', foi 

elaborado no Governo Fernando Henrique Cardoso (1995/1998). Na oportunidade, o 

referido PPA já manifestava que o Estado deveria deixar de ser responsável direto 

pelo desenvolvimento e se tomar seu promotor e regulador.  

 Nessa breve retrospectiva dos Planos Plurianuais, no primeiro PPA 

(1992/1995) observa-se que o planejamento se traduz mais como uma peça de 

'marketing' do que de 'planejamento estratégico' propriamente dito. Apresentava-se 

como um tosco produto absoluto da tecnoburocracia, autoritário, verticalizante e 

muito centralizador. Porém deveria ser menos instrumento de convergência política 

e participativa baseada nas aspirações da sociedade, como o próprio documento 

aspira. 

 

4.2.1 A NOVA ABORDAGEM NOS PPAs 1996/1999 E 2000/2003: os ENIDs 

 

 Entre os principais objetivos do PPA 1996/1999, estava configurado o 

seguinte: I) aumentar a capacidade de governar com efetividade e eficiência; lI) 

limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, abrindo os serviços 



 

competitivos para a propriedade pública não-estatal e a produção de bens e serviços 

para o mercado e para a iniciativa privada; lII) modernizar a administração 

burocrática. 

 Nas 'Diretrizes de Redução dos Desequilíbrios Espaciais e Sociais' do PPA213, 

temos que 'a questão regional brasileira deve ser tratada no contexto da nova 

geografia econômica do País, sem obedecer aos limites das macrorregiões. Trata-se 

da forma mais adequada de analisar o problema e de propor políticas que, na 

maioria das vezes, transcendem as fronteiras de uma macrorregião ou limitam-se a 

uma faixa do seu território'. [grifos meus] 

 Nesse mesmo enfoque, o PPA justifica a nova abordagem para o novo 

modelo de integração em que a atuação do governo deverá se orientar em torno da 

consolidação de Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento que permitam 

adequada utilização das potencialidades do País. Isso se dará mediante a 

redefinição das vantagens comparativas no plano inter-regional, decorrente das 

transformações em curso no padrão de industrialização e na respectiva ação do 

Estado. 

 A terceira Diretriz da Ação do Governo no PPA214 tratava da Competitividade e 

Modernização Produtiva, que se desdobrava na Estratégia de Inserção Competitiva 

e Modernização Produtiva, trazendo a modernização e ampliação da infra-estrutura; 

no aumento da participação do setor privado em investimentos para o 

desenvolvimento; no fortalecimento de setores com potencial de inserção 

internacional e estímulos à inovação tecnológica e à reestruturação produtiva etc.  

 A 'Diretriz de Competititvidade e Modernização Produtiva' no PPA sinalizaria 

sua vocação preferencial globalizante e sua secundária atenção para o mercado 

interno, expressadas na seguinte ênfase a dinâmica do crescimento econômico está 

associada à ampliação do mercado interno e ao aumento das exportações. Nessa 

perspectiva, serão aperfeiçoadas as políticas de comércio exterior, 

desregulamentação e defesa da concorrência e do consumidor, com vistas a uma 

economia mais concorrencial, mais competitiva e mais exposta aos estímulos do 

comércio internacional. 
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 Enquanto nas 'Estratégias para o Desenvolvimento' se afirma a orientação de 

estímulo das vocações regionais, fortalecendo o processo de descentralização, as 

suas correspondentes 'Diretrizes da Ação do Governo', do mesmo PPA 1996/1999, 

abordam as reformas de natureza constitucional e legal que não vieram até a 

presente data, mas modificaram o disposto no Art. 165 nos seus parágrafos 1°, 4°, 

5° e 7°, nas quais substituem o conceito de macro-regionalização constitucional pela 

da 'nova geografia econômica sem obedecer aos limites das macrorregiões' pela 

adoção dos 'Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento' (ENIDs)215. O PPA 

nesse sentido, ao introduzir o conceito de Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento, altera a dimensão espacial e induz mudanças no enfoque 

tradicional das políticas regionais. 

 Mais adiante, no PPA 1996/1999, na 'Diretriz de Redução dos Desequilíbrios 

Espaciais e Sociais' 216, temos que ' a questão regional brasileira deve ser tratada no 

contexto da nova geografia econômica do País, sem obedecer aos limites das 

macrorregiões. Trata-se da forma mais adequada de analisar o problema e de 

propor políticas que, na maioria das vezes, transcendem as fronteiras de uma 

macrorregião ou limitam-se a uma faixa do seu território'. [grifo meu]  

 Em seguida, a proposição do citado PPA, nesse mesmo enfoque, justifica a 

nova abordagem para o novo modelo de integração nacional, em que 'a atuação do 

governo deverá se orientar em torno da consolidação de Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento que permitam a adequada utilização das 

potencialidades do País. Isso se dará mediante a redefinição das vantagens 

comparativas no plano inter-regional, decorrentes das transformações em curso no 

padrão de industrialização e na ação do Estado'217. 

 A justificativa para a adoção do novo modelo de integração, baseado nos 

ENIDs, seria de que os elementos importantes nessa estratégia seriam o 

fortalecimento da infra-estrutura econômica das regiões, ações nas áreas de ciência 

e tecnologia e de capacitação em recursos humanos. Com isso, justificaria tal 

mudança conceitual da desregionalização no PPA em tela, porquanto poderia 
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enfrentar um dos maiores problemas do desenvolvimento regional, na sua análise, 

que seria a ausência de condições estruturais de competitividade. 

 Ficou ainda mais evidente a verdadeira orientação para a economia brasileira, 

contida na Diretriz de Competitividade e Modernização Produtiva, no PPA. Ela 

sinalizaria sua vocação preferencial globalizante e sua atenção secundária para o 

mercado interno. Enquanto nas Estratégias para o Desenvolvimento218 se afirma a 

orientação de estímulo das vocações regionais fortalecendo o processo de 

descentralização, as suas correspondentes Diretrizes de Ação do Governo, 

afirmavam reformas de natureza constitucional e legal para a modificação do 

disposto no art. 165 nos seus parágrafos 1º, 4º, 5º e 7º da Constituição Federal de 

1988, felizmente ainda não efetuadas. Essas modificações iriam substituir o conceito 

de 'macrorregionalização constitucional' pelo da 'nova geografia econômica sem 

obedecer aos limites das macrorregiões', por meio da adoção dos Eixos Nacionais 

de Integração e Desenvolvimento. [grifos meus]  

 Entretanto, a Constituição Federal de 1988, para os efeitos de  

regionalização, determina que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, os mesmo princípios referentes ao PPA, à LDO e LOA, 

inclusive adicionando que os orçamentos fiscal e de investimentos deveriam estar 

compatibilizados com o PPA, tendo entre suas funções a de reduzir as 

desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacional (Art. 165, §§ 1º, 4º e 

7º)219, devidamente focadas e descentralizadas nas macrorregiões brasileiras. [grifos 

meus] 

 Portanto, o aparato institucional, ancorado na Constituição de 1988, disciplina 

o ordenamento jurídico nacional e, de forma explícita, determina o modelo de 

ordenamento territorial a ser desenvolvido pelo Poder Executivo no âmbito do 

planejamento socioeconômico pelo PPA, pela LDO e pela LOA. 

 Essa nova concepção de planejamento dos PPAs, embora com um discurso 

de combate às desigualdades regionais e sociais, estimula como modalidades de 

desenvolvimento centradas em modelo de integração de áreas, via eixos, clusters, 

arranjos produtivos locais (APLs), nichos etc., mais dirigidos para a economia 

externa, e talvez produzam o agravamento da exclusão de expressivas parcelas da 
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população nacional. Esse novo modelo de 'desenvolvimento' promove uma 

'reterritorialização' pela 'desconfiguração regional', a qual transgride o formato de 

regionalização vigente, adotado desde 1941 pelo IBGE, com sucessivas revisões 

das macrorregiões brasileiras, devidamente institucionalizadas na Constituição 

Federal de 1988, no seu art. 43. 

 O PPA 'Brasil em Ação', ao introduzir o conceito dos Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento (ENIDs), alterou a concepção espacial e provocou 

mudanças no enfoque das políticas regionais. As preocupações com competitividade 

e inserção internacional do Brasil passaram a ter relevância nas agendas dos 

sucessivos governos.  

       

 Comenta Bandeira220 que, apesar de seus méritos, a abordagem contida nos 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento apresenta alguns aspectos 

problemáticos. Em primeiro lugar, na medida em que a preocupação central do 

estudo foi a identificação de oportunidades de investimento ligadas à eliminação de 

'gargalos' e 'missing links', as medidas propostas acabaram por ter abrangência 

limitada, estando centradas predominantemente na realização de investimentos em 

infra-estrutura econômica, associados a alguns gastos públicos na área social e a 

ações relativas ao meio ambiente e à informação e conhecimento. 

 O PPA 1996/1999 não só contrariou o art. 165 da Constituição Federal, como 

seu formato claro indicou as prioridades e metas do governo, distanciando-o de um 

orçamento plurianual que poderia dar um tratamento mais homogêneo a todas as 

regiões definidas legalmente pelo IBGE. Na escolha pelo novo paradigma de 

integração, optou pela seletividade das suas ações, descoladas dos interesses e 

necessidades dos Estados e Municípios e pela política territorial desregionalizante, 

concentrando suas ações na integração competitiva dos nichos e 'clusters' por meio 

dos ENIDs, mais direcionadas para a internacionalização da economia. 

 A maioria dos autores conclui que as reformas estruturais, associadas ao 

modelo de integração competitiva, envolvendo o novo paradigma econômico em 

implantação, com a crise do Estado e a exposição das empresas nacionais à 

concorrência estrangeira, favoreceu a concentração espacial da atividade 

econômica, concorrendo para a redução dos níveis de articulação inter-regional da 
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atividade produtiva, provocando a reversão do processo de desconcentração que 

caracterizou as décadas de 1970 e 1980. 

 O papel do novo paradigma econômico determina o processo de globalização 

e as estratégias de competição das grandes empresas que envolvem a instalação 

de fábricas em locais selecionados, de maneira a assegurar a competitividade no 

mercado mundial. Na opinião de Pacheco221, não estaria ocorrendo o esgotamento 

da desconcentração, mas sim uma desconcentração seletiva em 'ilhas de dinamismo 

em todas as regiões do País', provocando inclusive a fragmentação da economia 

nacional. [grifos meus] 

 Efeitos positivos são também apontados por Becker222, tais como a migração 

de setores de atividade mais intensivos em mão-de-obra para as regiões periféricas 

e o rompimento da antiga subordinação das regiões ao pólo Sudeste, mediante a 

criação de vínculos diretos com o mercado internacional. Em suma, há a 

possibilidade de despolarizacão econômica. Mas há também risco de fragmentação 

regional. Em conseqüência os autores convergem para a conclusão de que as 

políticas regionais da União tornam-se imprescindíveis para enfrentar tais 

tendências. 

 A revalorização da dimensão territorial implícita nos ENIDs não é 

acompanhada por uma correspondente revalorização da dimensão regional. Não 

aparece na concepção metodológica do PPA (1996/1999) uma percepção clara do 

significado das regiões como porções do território onde ocorrem interações 

complexas e relevantes para o processo de desenvolvimento entre atores políticos, 

econômicos e sociais. 

 O PPA 1996/1999, ao eliminar o conceito de regionalização baseado nas 

macrorregiões, adotou uma nova divisão espacial para o Nordeste, baseada em 

cinco novas áreas, denominadas Arco Litorâneo, Pré-Amazônia, Ribeira do 

Parnaíba, Semi-Árido, Ribeira do São Francisco e Cerrados. Elas estariam 

devidamente integradas nos ENIDs situados no Nordeste: o Araguaia-Tocantins, o 

Transnordestino e o São Francisco, nos quais, inclusive, não aportou nenhum 

investimento expressivo durante a sua execução. 

 Naquilo que a Constituição Federal de 1988 reza no seu art. 165, que leis de 
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iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual, § 10 a lei que 

instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, as diretrizes, os 

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de ação continuada; fica, 

então, evidenciada a abusiva inconstitucionalidade dos PPAs e instalada a 

desorganização institucional. 

 Ao analisar o emprego da metodologia dos ENIDs, para Campolina223, em que 

pese do avanço dessa concepção e das intenções explícitas pelos seus 

coordenadores, na prática a orientação do trabalho traz algumas implicações 

contraditórias com as intenções manifestadas e com a própria idéia de redução das 

desigualdades regionais no País. Embora o próprio nome dos Eixos seja de 

integração e desenvolvimento, a regionalização estabelecida por meio dos nove 

eixos, a maioria sem integração e direcionada para a ligação de regiões produtoras 

aos portos, tem um viés excessivamente exportador. Não que não se deva estimular 

as exportações e aproveitar as potencialidades nacionais. Porém, considerada a 

dimensão geográfica, econômica e populacional do País, não se pode esperar um 

coeficiente de abertura similar aos países de pequeno tamanho, a exemplo da 

maioria dos países da Europa Ocidental e da Ásia. Nesse plano, a prioridade deveria 

ser a integração nacional, no sentido físico-territorial, econômico, político e social. 
[grifos meus] 

 Há uma forte corrente entre alguns estudiosos da geopolítica que considera 

caduca a atual divisão em cinco macrorregiões geográficas, defendendo a idéia de 

se dividir o território nacional em três grandes regiões geo-econômicas – o Norte ou 

Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Seria um número suficiente de 

macrorregiões? Seria possível, institucionalizando-se a divisão em três grandes 

regiões, reunir no Centro-Sul, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, tão diversificados 

em suas estruturas geográficas, culturais e socioeconômicas? 

 Outras indagações de natureza geo-estratégica também se fazem urgentes, 

como a crescente integração do Brasil na América do Sul, na qual já vem produzindo 

grandes transformações nos sistemas regionais e na direção dos fluxos econômicos 

e demográficos, acompanhados de uma nova divisão territorial, tanto em escala 

regional quanto político-administrativa. Vem-se desenvolvendo um nível de 
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integração nas regiões de fronteira, na direção do Cone Sul, do Pacífico, do Caribe e 

na Amazônia, onde as simples rodovias, as linhas de transmissão de energia e os 

gasodutos estão intensificando o intercâmbio. 

 A elaboração de uma nova divisão geográfica é tarefa muito complexa e vai 

depender das principais variáveis políticas predominantes. O IBGE em face das 

dificuldades atuais elaborou uma subdivisão geográfica em 137 mesorregiões para 

todo o território nacional, que são subdivididas em microrregiões, atualizadas a cada 

dez anos, das quais a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) usa 

como matriz na sua metodologia. Então se evidencia um modo de organização 

territorial e de integração nacional que desde a concepção do PPA (1996/1999) 

passou a ser ditado pela lógica 'de fora para dentro, para fora'. 

 No contexto, afirma Becker224 que é de se reconhecer que o território se 

diferenciou de tal sorte que as macrorregiões, que foram objeto de políticas regionais 

nas décadas de sessenta e setenta, não são mais as unidades regionais 

representativas nem operacionais do País. Os dados agregados, segundo ela, 

nessas unidades e mesmo nos Estados que as compõem, não expressam a nova 

realidade. Continua a se pensar sobre um espaço que não existe mais. 

 Nesse processo de desconstrução regional, temos a concepção de 

Albuquerque Júnior225, ao afirmar que a 'cultura nordestina' é um complexo cultural, 

historicamente datável, fruto de uma criação político-cultural, que tende a diluir as 

próprias diversidades e heterogeneidades existentes nesse espaço, em nome da 

defesa 'de seus interesses e de sua cultura regionais' contra o processo de diluição 

no nacional ou no internacional. Segundo ele, precisamos renunciar a todas as 

continuidades irrefletidas, como a tradição, a identidade, cultura regional e nacional, 

o desenvolvimento e subdesenvolvimento, numa evolução para sermos capazes de 

pensar o diferente e, ao pensá-lo, fazer diferente.  

 O referido PPA226 justificava que a premissa básica utilizada para 'a 

concentração e coordenação das intervenções em determinadas regiões provoca 

impactos mais positivos sobre o restante do sistema econômico nacional e regional 

do que uma atuação dispersa e generalizada. Os investimentos estão direcionados 
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para os cinco eixos de integração nacional e de dois eixos de integração continental, 

além de intervenções em áreas especiais. Os subespaços regionais foram definidos 

a partir da análise das potencialidades regionais, da dinâmica espacial do 

desenvolvimento recente do País e dos requisitos necessários a uma integração 

dinâmica do País na economia mundial'. [grifos meus] 

 Portanto, os cinco ENIDs, foram constituídos pelos: i) Eixo de Integração 

Norte-Sul; ii) Eixo de Integração Oeste; iii) Eixo de Integração Nordeste; iv) Eixo de 

Integração Sudeste; e, v) Eixo de Integração Sul. Enquanto os dois eixos de 

Integração Continental foram: i) saída para o Caribe; e, ii) saída para o Pacífico. As 

áreas especiais objeto do PPA 1996/1999 seriam: i) ações federais no Rio de 

Janeiro; ii) infra-estrutura para o turismo e, iii) projetos e ações para redução de 

desigualdades sociais (políticas compensatórias). 

 Os Eixos de Integração Norte-Sul se caracterizariam por fortalecer os meios 

de transporte necessários à produção agropecuária e agroindustrial do Cerrado 

Setentrional brasileiro, que envolve o oeste da Bahia, o sudoeste do Piauí, o sul do 

Maranhão, Tocantins e parte de Goiás. Seriam a Ferrovia Norte-Sul,a Hidrovia 

Araguaia-Tocantins, a restauração da BR-153 (Belém-Brasília). 

 Nos Eixos de Integração do Nordeste, afirmava o PPA227 em tela que a 

integração do Nordeste no processo de desenvolvimento econômico e social do País 

exigiria a recuperação e a expansão da infra-estrutura da Região, especialmente na 

área dos transportes. Além de melhorar as condições de movimentação de cargas 

para o abastecimento da Região com produtos oriundos do Sudeste e Centro-Oeste 

do País, a construção de um sistema de transportes mais eficiente aumentará a 

competitividade da produção nordestina nos mercados interno e externo, eliminando 

os atuais constrangimentos ao desenvolvimento empresarial na Região. 

 Estavam então programados no PPA 1996-1999, para os Eixos de Integração 

do Nordeste228, investimentos nas malhas de transporte troncais, incluindo a 

restauração e reconstrução de rodovias integradoras, bem como a conformação de 

um corredor de transportes intermodal, baseado na revitalização da Hidrovia do São 

Francisco (navegabilidade entre Pirapora e Juazeiro); modernização e ampliação da 

malha ferroviária, particularmente pela implantação do trecho Petrolina-Salgueiro da 

                                                 
227 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. Plano Plurianual 1996-99: investir para crescer – 
Mensagem ao Congresso Nacional. Brasília: MPO, 1996, pp.39-40.  
228 MAPA 6. PPA 1996/1999 – Nordeste: Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENIDs). Relatório 
Final (2000), Brasília. 



 

Ferrovia Transnordestina, além de adequação e da ampliação do Porto de Suape. 

No setor rodoviário, obras de restauração de cerca de 1.450 km, compreendendo as 

malhas de interligação da Região com o Sudeste e Centro-Oeste do País (BR-020, 

BR-242, BR-101, BR-324, BR-230, BR-324 e BR-407). 

 Justifica Becker229 que os ENIDs estavam em sintonia com os preceitos da 

moderna geo-economia  e da logística, estabelecendo bases para uma estratégia de 

conquista de mercados por empresas associados ao Estado. Ficou explícito o 

esforço do governo federal ao efetuar a desregionalização por meio da 

despolitização das Regiões, evidenciado na categórica afirmação do então ministro 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares230, ao declarar que após um 

amplo levantamento da realidade brasileira, a partir de uma nova metodologia, levou 

em conta a geografia econômica e não as tradicionais regiões do País. E, com esse 

estudo, foi possível identificar as necessidades dessas regiões do ponto de vista 

geo-econômico e não no sentido geopolítico. Do ponto de vista político, pode ter 

ficado aí caracterizado, um completo descompromisso do governo federal com as 

políticas regionais. 

 A metodologia dos ENIDs foi concebida a partir de quatro conceitos 

fundamentais. Conforme Silveira231, primeiro são as ações integradas, num 

determinado espaço, numa determinada parcela do território nacional, para 

coordenar as ações nas áreas de energia, transportes, telecomunicações, saúde, 

educação, saneamento, habitação, meio ambiente, informação e conhecimento e, no 

caso particular do Nordeste, recursos hídricos. Em segundo lugar está a abordagem 

geo-econômica, porque o mapa geo-econômico é a melhor referência de integração. 

O território é o que nos une. Os projetos estruturantes do desenvolvimento nacional 

representam o terceiro conceito. No estudo dos Eixos, procuramos os investimentos 

estruturadores, aqueles que têm efeito multiplicador e que desencadeiam um 

processo de investimentos, crescimento e desenvolvimento. Por último, estão os 

investimentos públicos e privados. [grifos meus] 

 Então, nessa abordagem, os Eixos se projetariam sobre o território nacional, 
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enfocando quatro dimensões: os ecossistemas, os setores econômicos que se 

deslocariam continuamente sobre o território, a interação da rede de cidades e a 

malha multimodal de transportes. Os Eixos seriam grandes espaços articulados pela 

infra-estrutura econômica onde ocorreriam os fenômenos sociais, ambientais e 

econômicos.  

 O crivo técnico da metodologia dos Eixos se configurava no conceito seletivo 

e também restritivo, como afirma Silveira232, que uma demanda que venha de uma 

determinada região, por mais bem intencionada que seja, deve ser confrontada com 

essa base de dados e com essa visão do território nacional para que se possa 

avaliar se ela é prioritária. [grifos meus] 

 A visão tecnocrática dos estrategistas dos Eixos para o Nordeste é também 

anacrônica, pois aponta como alternativa específica a velha solução hídrica, 

completamente superada desde a formulação do GTDN. Um completo retrocesso, 

secundado por um condicionante de restrição na origem, diante da também 

interpretação autoritária, centralizadora, desnacionalizante e desregionalizante, ao 

desqualificar previamente qualquer proposição de políticas ou estratégias regionais 

para o desenvolvimento do Nordeste.     

 Outro aspecto desqualificador na formulação dessas novas metodologias de 

abordagens terrritoriais geo-econômicas, quer seja a dos ENIDs ou das Micro-

Regiões Geográficas (MRGs), entre outras, é o sistemático emprego de conceitos 

minimalizadores da dimensão política nacional, da política regional ou do próprio 

Pacto Federativo, evidenciando um quadro de desconstrução político-institucional, 

introduzido e operacionalizado pelas sucessivas reformas (Política; Administrativa; 

Previdenciária; Desregulamentações; Desestatização; Privatização) propugnadas e 

introduzidas de fora para dentro pelo Consenso de Washington.  

 Tanto a concepção de Integração Nacional quanto a de Integração Regional 

estão consignadas constitucionalmente como princípios fundamentais na 

Constituição Federal de 1988, como cláusulas pétreas. A Integração Regional é, 

portanto, um conceito profundo e envolve múltiplas dimensões políticas, 

econômicas, sociais, científico-tecnológicas, ambientais, culturais etc. O PPA 

1996/1999 - ao introduzir nas suas 'Estratégias e Diretrizes da Ação do Governo', 

objetivando a 'Redução dos Desequilíbrios Regionais', por meio dessa proposta de 
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novo desenho de Integração Nacional, baseado apenas na abordagem infra-

estrutural dos ENIDs -, além de inconstitucional é despolitizante, na medida em que 

se presta a utilizar o território nacional, apenas como uma mera plataforma geo-

econômica a serviço da economia global, o qual agravará mais ainda o quadro de 

desequilíbrios sociais. 

 A necessidade de uma estratégia de coesão territorial se torna ainda mais 

prioritária, pelo fato de que a estratégia dos ENIDs visavam apenas fortalecer a 

competitividade das exportações brasileiras nos mercados internacionais. São 

potencializadoras de tendências fragmentadoras, ao privilegiarem os fluxos dirigidos 

para o exterior, eventualmente em detrimento daquela requerida pelos fluxos 

integradores que possam ligar essas áreas a outras regiões do País.  

 Dos 365 programas inicialmente listados no PPA 1996/1999, foram 

selecionados 42 como prioritários com orçamentos e cronogramas de 

implementação teoricamente assegurados. No entanto, apenas 20% dos respectivos 

programas, ao final do exercício do referido PPA, conseguiram atingir a conclusão 

financeira e, menos do que isso, na execução física. O que faltou foi então 

reprogramado para o PPA 2000/2003, no 'Avança, Brasil'. Desses 42 programas, 

apenas 10 se destinavam ao Nordeste, entre eles: 

1) Hidrovia do São Francisco (R$ 110 milhões – FRANAVAM/MT – não-

concluído); 

2) Novo Modelo de Irrigação (R$2,5 milhões –

MMA/BNDES/BB/BNB/Estados/Municípios – não-concluído); 

3) Pró-Água (R$279,7 milhões – BIRD/MMA/Estados/Municípios); 

4) 4) Prodetur (BID/BNDES/BNB/Infraero/Estados – concluído); 

5) Conclusão de Xingó (R$ 227 milhões – Chesf – concluído); 

6) Sistema de Transmissão Associado à Xingó (R$ 273 milhões – Chesf – 

concluído); 

7) Porto de Suape (R$172 milhões – Estado de Pernambuco – concluído); 

8) Porto de Pecém (R$ 220 milhões – Estado do Ceará – concluído); 

9) Hidrovia do Tocantins-Araguaia (R$ 224 milhões – MT/Ahita/DNIT/VALEC – 

não-concluída); 

10) Interligação da Rede de Gasodutos do Nordeste (R$ 91 milhões – Petrobrás – 

não-concluída).  

 



 

 As dificuldades na execução dos referidos programas, inclusive no segundo 

Governo Fernando Henrique (1998/2002), deveu-se ao contexto de forte contenção 

de despesa, decorrentes do Ajuste Fiscal e das crises econômicas externas. O PPA 

2000/2003 tentou dar continuidade ao desenho do PPA 1996/1999, mantendo os 

mesmos ENIDs e a continuidade dos mesmos projetos não-concluídos no anterior. 

 Além da reprogramação das exíguas metas de que o Nordeste foi alvo, na 

formulação do PPA 2000/2003, mais uma vez, os Estados situados no Nordeste 

Ocidental (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe) tinham 

ficado fora das ações prioritárias dos ENIDs neles contidos. Então, mediante 

provocação da SUDENE os governadores do Nordeste se reuniram, em julho de 

1999, e elaboraram o documento 'Prioridades do Nordeste no PPA 2000/2003'233. No 

referido documento, os governadores determinaram à SUDENE que coordenasse e 

elaborasse uma proposta de complementação ao referido PPA, a qual reivindicava a 

inclusão nos ENIDs do seguinte: i) Eixo Transversal Nordeste; ii) Eixo Nordeste 

Ocidental; e, iii) Eixo Costeiro. 

 

4.2.2 O PPA 2004/2007 

 

             O Plano Plurianual 2004/2007, denominado 'Brasil de Todos', trouxe no 

Mega-Objetivo II a 'Dimensão Econômica, Ambiental e Regional'. A referida 

Dimensão Regional enuncia uma estratégia regional, além das potencialidades 

econômicas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, e dá atenção diferenciada às 

zonas deprimidas, cuja integração à dinâmica de crescimento nacional seria um dos 

desafios centrais para a desconcentração de renda. Na ocasião, afirma ser essa 

estratégia um instrumento central para o desenvolvimento regional, que por meio do 

'...fortalecimento dos arranjos produtivos locais confere ao País uma oportunidade 

singular para desconcentração espacial da produção e a valorização dos recursos 

potenciais dispersos no território nacional...'234.  

            Mais adiante, no mesmo PPA 'Plano Brasil de Todos', dentro da Dimensão 

Regional, há mais uma referência ao desenvolvimento regional, afirmando que, 

numa perspectiva nacional, não poderia prescindir de uma profunda reformulação 
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dos atuais instrumentos de atuação regional, tais como os Fundos Constitucionais, 

Incentivos, Agências Regionais, todos exclusivamente dirigidos para as Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde manifesta que 'é crucial a adoção de 

instrumentos que permitam uma atuação do território visto de forma integrada e o 

equacionamento dos problemas das desigualdades sociais e econômicas dos 

espaços, numa perspectiva que abranja o conjunto do território nacional, nas 

diversas escalas: nacional, macrorregional, sub-regional, local. '235  

 Quanto à regionalização, o referido PPA, nas denominadas 'Estratégias para 

o Desenvolvimento'236, afirma que a redução dos desequilíbrios regionais e sociais 

constitui uma antiga aspiração da sociedade brasileira. A inflação controlada e a 

retomada do crescimento econômico permitirão impulsionar esse processo. Para 

isso, serão estimuladas as vocações regionais, fortalecido o processo de 

descentralização e ampliados os recursos para a área social. [grifo meu] 

 

4.3 A PROPOSTA DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 Nos conceitos firmados por Houaiss237 para Região, temos: 'território cuja 

extensão é determinada por uma unidade administrativa ou econômica, seja pela 

similitude do relevo, do clima, da vegetação, seja pela origem comum dos povos que 

a habitam'. Esse verbete é seguido pelo de Regionalizar238 como: 'separar em 

Regiões; 2.1 dar (às Regiões) maior autonomia (política, econômica, administrativa) 

em relação ao poder central; (...) 4. localizar (algo) numa região'. [grifo meu] 

 No Dicionário de Michaelis239, apresenta-se o verbete para Regionalizar  

como: '1.dividir (um país) em regiões para efeito de estudos ou organização de 

serviços públicos; 2. atender aos interesses econômicos ou sociais de uma região; 3. 

isolar-se uma região das demais do país.' [grifos meus]  

          Na Constituição Federal de 1988, no caso dos 'Princípios Fundamentais (Título 

I)240', temos, no artº 3º, que constituem objetivos fundamentais do Estado da 

República Federativa do Brasil:   I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II 
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– garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. [grifos meus]· 

          Para uma melhor compreensão da institucionalidade regional, temos o conceito 

regionalizador inscrito no 'Título III - Da Organização do Estado', na sua 'Seção IV – 

Das Regiões 241', aquele dispositivo no art. 43, que, para efeitos administrativos, a 

União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geo-econômico e social, 

visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. §1º a Lei 

Complementar disporá sobre: I – as condições para integração de regiões em 

desenvolvimento; II – a composição dos organismos regionais que executarão, na 

forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de 

desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. § 2º Os 

incentivos fiscais compreenderão, além de outros, na forma da lei. 

           Cumpre lembrar que qualquer esforço de planejamento nacional deve estar 

em consonância também com a perspectiva de institucionalização regional, nos 

termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o seu 

'Título VI – Da Tributação e do Orçamento, no Capítulo I – Do Sistema Tributário 

Nacional, na sua Seção VI – Da Repartição das Receitas Tributárias'242 observa-se 

no art. 159, que a União entregará: I – do produto da arrecadação dos impostos 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 

quarenta e sete por cento na seguinte forma: a)...; b)...; c) três por cento para 

aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter 

regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 

assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, 

na forma que a lei estebelecer. [grifos meus] 

             Mais adiante, para acabar de completar o marco jurídico de 

institucionalização regional do Brasil, temos aqueles dispositivos contidos no mesmo 

'Título VI, Capítulo I, na sua Seção II – Dos Orçamentos'243, no art. 165, que as Leis 

de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as 

diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais...§4º Os planos e programas 
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nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados  em 

consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional...§ 5º A 

lei orçamentária anual compreenderá: I – o orçamento fiscal referente aos Poderes 

da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; II – o orçamento de 

investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto; III - o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder 

público.... § 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados 

com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-

regionais, segundo critério populacional. [grifos meus] 

 Tal discussão decorre especialmente por conta da incidência do modelo 

proposto pela PNDR sobre a Região Nordeste, em face das expectativas e o nível 

de configuração institucional e sociocultural específicas dessa macrorregião, tendo 

como contrapartida, inclusive, uma perspectiva de ação política a ser desenvolvida 

pela futura agência de desenvolvimento regional, a SUDENE, recriada pelo 

Congresso Nacional. 

 Outrossim, se observa que a redação contida no PPA 2004/2007 - na sua 

'Dimensão Econômica, Regional e Ambiental: Desafios do Megaobjetivo II, Item 18', 

perfeitamente de acordo com os dispositivos constitucionais, a qual recomenda a 

utilização de instrumentos de atuação no território, de forma integrada para o 

equacionamento das desigualdades sociais e econômicas dos espaços, no conjunto 

do território nacional, nas diversas escalas: nacional, macro-regional, sub-regional, 

local - está compatível com a determinação constitucional do Art. 43 (CF/1988). 

 Entretanto, curiosamente, a Política Nacional de Desenvolvimento (PNDR) 

omite a abordagem nas múltiplas escalas espaciais, tais como a macrorregional, ao 

definir o seu conteúdo estratégico, centrado na escala microrregional, das 'Micro-

Regiões Geográficas (MRG)' baseada na metodologia dos cartogramas. Contudo, há 

apenas uma vaga referência à escala macrorregional, no 'Cartograma 13'244, 

atribuindo-lhe uma mera condicionalidade, na medida em que sejam criadas ou 

recriadas novas instituições de desenvolvimento, tais como a SUDENE, a SUDAM e 
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a SUDECO, que dependem para sua institucionalização, de aprovação no 

Congresso Nacional de projeto de lei complementar245. 

 Além do mais, a concepção macrorregional ficaria ainda condicionada à 

formulação de um Plano Estratégico, que orientariam no futuro o desenvolvimento 

dessas macrorregiões. Cabe lembrar que, mesmo com a reinstitucionalização da 

SUDENE ou da SUDAM, intentada por meio do PLC nº 91/03, transitou pelas 

comissões e plenários da Câmara dos Deputados e Senado, foi sancionada pelo 

presidente da República, que nos 24 artigos teve vetados 9, que praticamente 

inviabilizam a SUDENE. Enquanto aguardam a nova estrutura e a revisão dos 

citados vetos, a SUDENE e a SUDAM vigem nos seus simulacros substitutivos a 

Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e a Agência de 

Desenvolvimento do Norte (ADA), muito aquém daquilo para que foram concebidas, 

até excluídas de qualquer atuação no âmbito macrorregional pela PNDR.  

    A tese dominante e incorporada 'in totum' na proposta de 'nova 

regionalização' da PNDR é derivada do Texto para Discussão Nº 665 – IPEA de 

agosto de 1999, produzido por Antônio Carlos Galvão e Ronaldo Vasconcelos, 

denominado 'Política Regional à Escala Sub-Regional: uma tipologia territorial como 

base para um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional'.          

 No texto acima citado, ficam conceituados os fundamentos da organização 

espacial e territorial diante do processo de globalização, centrados na trilogia –

núcleo: tecnologia-organizações-território, que propõe uma tipologia espacial 

fundada na adesão às escalas espaciais/territoriais sub-regionais (microrregionais), 

como ponto de partida para a concepção de uma nova política regional para o Brasil. 

 Segundo Galvão e Vasconcelos246, procura-se, para tanto, enfrentar o desafio 

de analisar concretamente o território nacional em sua totalidade e propor alguma 

tipologia espacial correspondente. Nesses termos, a preocupação elementar é 

fornecer um quadro genérico, expresso na forma de mapas, que contemple uma 

tipologia espacial/territorial consentânea com a adoção de um instrumento de política 

regional. Mais adiante, os referidos autores247 afirmam que a tipologia buscada foi 
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inspirada no 'modus operandi' do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), cujo único objetivo de política regional seria o da redução das 

desigualdades espaciais ou territoriais, instrumentalizada por um fundo de apoio ao 

desenvolvimento regional, direcionado basicamente para o financiamento de 

programas sub-regionais (microrregionais).       

 No contexto, a tipologia que formata os princípios para uma 'Nova Política 

Regional', propugnada por Galvão e Vasconcelos248, afirma que se faz necessário: 

1) descer na escala espacial, como elemento referencial básico para 

estruturação de políticas de âmbito regional. É consenso que, na maioria das 

situações não é mais desejável ou possível pensar e articular iniciativas 

eficazes desde uma perspectiva das macrorregiões nacionais...(...); 

2) desregionalizar ou nacionalizar a política regional, reconciliando-a com 

todo o território nacional. O fato de que os maiores problemas regionais do 

país associam-se às macrorregiões Norte, Nordeste e, em menor escala, 

Centro-Oeste não elide a existência de outros problemas regionais relevantes 

(...); 

3) definir espaços de atuação e cooperação entre os atores sociais 

fundamentais das iniciativas regionais, sobretudo das instâncias do poder 

público, avançando-se efetivamente na construção das verdadeira parcerias, 

inclusive no que respeita à repartição de responsabilidades financeiras(...); 

4) definir um conjunto finito de objetivos claros e concretos para a política 

regional(...); 

5) criar um fundo nacional de apoio a programas regionais, estebelecendo 

critérios objetivos de qualificação das microrregioões de todo o País (...); 

6) reequacionar todo o esquema de incentivos e benefícios fiscais concedidos a 

título de política regional aos empreendimentos privados, com vistas a 

restabelecer prioridades efetivas de aplicação e a recuperar seu acoplamento 

às diretrizes e orientações da política (...)'. [grifos meus] 

 

         Então, fica explícito que a proposta de PNDR, como um instrumento formulado 

pelo Ministério da Integração Nacional, embora orginariamente dirigida para as 

diversas macrorregiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul), 
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centra seu foco na abordagem microrregional, subestimando a dimensão política da 

macrorregião, especialmente desconsiderando seu aparato institucional instalado, o 

qual se refere a uma 'efetiva desregionalização das políticas regionais, em nome de 

uma suposta nacionalização das políticas regionais'. Esta é uma falácia, dado o 

atual processo político de centralização concentrada proposto pelo governo federal, 

que se contrapõe à tendência mundial moderna de descentralização territorial. Ao 

microrregionalizar, nesse caso, se tenta desconstruir uma institucionalidade regional 

instalada, especialmente no Nordeste, ao mesmo tempo em que também se 

desconsidera o ordenamento constitucional do País.  

           No caso específico, ao tentar se abordar o aspecto da eficiência da proposta 

de Política Nacional de Desenvolvimento Regional, quanto ao seu ambiente de 

viabilidade político-administrativa, considerando-se os aspectos da centralização x 

descentralização, especialmente no quadro do marco constitucional, é nitidamente 

antifederativa. A eficiência é aqui compreendida como a forma de se realizar uma 

tarefa de acordo com certas normas e padrões preestabelecidos. No caso, a 

proposta de PNDR não está adequada institucionalmente aos padrões da vida social 

e política na comunidade cívica de Putnam, na finalidade de promover efetivamente 

uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional.  

            Segundo Putnam249 “...o contexto social e a história condicionam 

profundamente o desempenho das instituições. Quando o solo regional é fértil, as 

regiões sustentam-se das tradições regionais, mas quando o solo regional é ruim, as 

novas instituições definham. A existência de instituições eficazes e responsáveis 

depende, no jargão do humanismo cívico, das virtudes e práticas republicanas...”.  

                Nesse aspecto, pode-se afirmar que a consolidação do ethos regional do 

Nordeste, além de fisiográfico é caracterizado por sua configuração simbólica 

internalizada no imaginário do seu povo, consolidada pela formação histórica, por 

sentimentos de pertencimento retratado na afirmação da identidade do ser 

nordestino, na cultura e nas aspirações comuns. Portanto, a comunidade cívica da 

Região Nordeste tem profundas raízes históricas e sua atual configuração político-

administrativa macrorregional é moderna e, está ainda num processo de construção.   

 Na análise da metodologia adotada na PNDR, na ótica de eficácia de 

intervenção de políticas de planejamento ou das ações nos cartogramas baseados 
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nas microrregiões, observa-se uma contradição, pois na medida em que prega uma 

unidade, possibilita-se uma fragmentação no sentido da integração nacional. Tal 

contradição se deve às limitações da atual política macroeconômica, diante das 

restrições na capacidade governamental de investimento, mediante a busca por 

elevados superávits primários, bem como pelas dificuldades gerenciais e 

operacionais para implementar qualquer programa ou projeto, considerando-se a 

permanente questão regional do Nordeste e a conseqüente ausência de políticas 

públicas regionais efetivas para a Região.  

 O conceito de eficácia aqui empregado significa dizer o que fazer para 

alcançar-se determinado objetivo250, ou seja, o modo de intervenção de política 

adotada pela proposta de Política Nacional de Desenvolvimento Regional, apesar da 

aparente coerência conceitual na metodologia supracitada, não passaria de um 

mero 'factóide político'. Tal falácia seria uma espécie de simulacro midiático para 

preencher o vazio da própria política nacional da qual as políticas regionais seriam 

partes indissociáveis, centrada apenas na lógica dos fundamentos 

macroeconômicos do 'Ajuste Fiscal'. Então, a busca por unidade no âmbito da 

proposta de PNDR se contrapõe ao conceito de diversidade naquilo que representa 

a dimensão regional. 

 Desse modo, a metodologia adotada na proposta de PNDR baseada nas 

microrregiões de maneira fragmentária aumentaria mais ainda o grau de 

desarticulação regional, em face à inexistência de quaisquer políticas regionais 

efetivas desde 1996. O equívoco de sua proposta subestima uma concepção 

espacial/territorial/político/simbólica ainda vigente de macrorregião, especialmente 

diante da atuação de mais de 43 anos da SUDENE e de outras instituições 

governamentais (CHESF, DNOCS, BNB, CODEVASF) e privadas, que, além de 

institucionalizarem o Nordeste, contribuíram e contribuem na construção do 

inconsciente coletivo regional.  

           Afirma Santos251 que o Nordeste não existia. Foi Celso Furtado que com seu 

discurso criou o Nordeste. Mas Celso criou o Nordeste institucional, pois o Nordeste 

imaginário e cultural já existia desde o Manifesto Regionalista de 1926, liderado por 

Gilberto Freyre, e como objeto da literatura de José Américo de Almeida, José Lins 
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do Rego, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Câmara 

Cascudo, Leonardo Mota, Ariano Suassuna, Jorge Amado entre outros, e pela 

afirmação da cultura popular na dimensão musical de Luiz Gonzaga, Humberto 

Teixeira, Zé Dantas, Gordurinha, João do Vale, Jackson do Pandeiro, Trio 

Nordestino, entre outros, e nas manifestações sociais de Canudos (o Conselheiro), 

do Cangaço (Lampeão, Sinhô Pereira, Corisco, Cabeleira, Jesuíno Brilhante), do 

Religiosismo (Padre Cícero, Padre Ibiapina, Beato Zé Lourenço, Frei Damião etc.), 

na dimensão científica de Guimarães Duque, Manuel Correia de Andrade, Paulo 

Bonavides, Vasconcelos Sobrinho, Josué de Castro, Celso Furtado etc. 

 Mas a idéia central do conteúdo da proposta de PNDR é um modo de 

intervenção estatal que visa promover o desenvolvimento regional no combate às 

desigualdades espaciais e pessoais de renda nas diversas regiões brasileiras, por 

meio de uma 'abordagem em múltiplas escalas', num tratamento nacional dirigido 

'para evitar a autonomização típica dos localismos252. [grifos meus]  

 Tal assertiva causa espécie pelo exagero e pela leviandade, dado que, em 

momento algum na recente história do processo de regionalização no Nordeste, 

tenha havido qualquer movimento localista ou regionalista de caráter autonomista 

que justificasse tal argumento. A não ser pelo movimento democrático, legal e 

legítimo da Região Nordeste, na mobilização liderada pela SUDENE, durante a 

última Constituinte, para regionalização do orçamento (art. 43) e de outros 

dispositivos regionalizadores, já citados, que permitissem um efetivo combate às 

desigualdades inter-regionais, intra-regionais e interpessoais de renda. 

 Num país continental como o Brasil, o tema do desenvolvimento regional tem 

importância permanente, seja em razão dos aspectos políticos, econômicos, sociais 

e ambientais, a questão do território constitui um eixo essencial para a discussão 

sobre o modo de ocupação dos espaços na perspectiva do desenvolvimento 

nacional. O conceito de territorialidade, aqui denominado regionalização, implica a 

obrigatoriedade de incorporação na sua proposta de PNDR - que vise a um efetivo 

processo de integração nacional, como um imperativo constitucional – como política 

brasileira de desenvolvimento, valores, crenças e identidades regionais, de forma 

que venhamos a construir uma unidade a fim de evitarmos o processo de 

fragmentação que nos ronda.   
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 Aqui se considera o imperativo constitucional que visa do combate às 

desigualdades inter-regionais e interpessoais de renda, bem como o aspecto 

referente à dimensão da regionalização também constitucionalizada, numa 

perspectiva de descentralização, como a nova metodologia da PNDR, reforçando o 

foco na centralização contrariando-se uma tendência da atualidade. Faz-se então 

necessária uma abordagem mais ampla sobre a gestão do território, levando-se em 

consideração suas expressões física, geopolítica, econômica, social, cultural e 

simbólica. 

 Numa análise da proposta de PNDR, ao longo de sua estrutura conceitual e 

metodológica, embora não fique explícita a doutrina utilizada, mas apenas uma mera 

opção estratégica centrada nas microrregiões geográficas, ao se modificar 

enfaticamente o recorte de atuação das políticas regionais, depreende-se uma 

postura desregionalizante, considerando inclusive o modo anterior de abordagem 

regional, como anacrônico.     

 O argumento central da proposta de PNDR é também anacrônico, baseado 

ainda na configuração dos arquipélagos do início do século XX, de que 'as políticas 

regionais anteriores não foram suficientes para transformar as realidades 

socioeconômicas arraigadas de certas regiões, que muitas vezes permitiram criar 

enclaves regionais (???), faltando complementos importantes para que tais forças 

alcançassem, de fato, as populações locais'253.[grifo meu]     

 Mais adiante, a proposta de PNDR argumenta que se faz necessário articular 

as iniciativas locais e sub-regionais para se encontrar nexo na Política Nacional. Indo 

mais além, 'num país continental, heterogêneo e desigual como o Brasil, a ênfase 

em soluções localistas isoladas não é recomendável, pois pode ampliar os riscos de 

fragmentação. Daí a importância de políticas nacionais capazes de assegurar 

consistência às iniciativas locais e garantir a integração nacional'254.  

 Então, a PNDR recomenda a desterritorialização e uma desierarquização 

baseada nas macrorregiões, alegando que 'a definição de propostas, instâncias e 

iniciativas em múltiplas escalas rompe com a visão tradicional que tendeu a 

circunscrever o problema regional brasileiro ao Nordeste e Norte do País. O mapa 

do Brasil deve ser dissecado, agora, em múltiplas escalas, para fins de ação em 
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política regional. Num país continental, as simplificações não dão conta da 

realidade'255.   

 Esse novo formato instrumental da intervenção minimalista do governo 

federal, além de ampliar o processo de centralização política, também tenta 

desterritorializar o Nordeste como macrorregião, ao introduzir como preferencial 

essa metodologia essencialmente fragmentária baseada na 'análise de cartogramas, 

tendo por base a escala microrregional', compreendendo-se aí, os dados, as 

categorias e as informações extraídas dos Censos Demográficos do IBGE (1991 e 

2000), bem como as estimativas do PIB dos municípios realizadas pelo IPEA (1990 

e 1998) e o diagnóstico das áreas micro-regionais das Micro--Regiões Geográficas 

(MRG)256. 

 Nesse aspecto, endossa Becker257 que para a elaboração de uma nova 

regionalização do País para efeitos de políticas regionais, é necessário romper com 

a visão das macrorregiões e seus corolários, Afirma então que 'a informação sobre o 

território é poder'. 

  Aqui a ciência de bem governar envolve não só as técnicas de gestão do 

Estado ou o mero gerenciamento de seus recursos financeiros, mas as funções de 

promover o autêntico desenvolvimento nacional pelo combate às desigualdades 

regionais de renda. E nesse aspecto, cabe garantir a ordenação do território 

compreendido na sua diversidade regional, identitária e cultural, mantendo a 

integridade territorial e do patrimônio nacional, buscando realizar a integração 

nacional dentro da democracia, da paz social e da segurança coletiva. Portanto, 

esses tecnocratas querem chegar onde? Isso é ignorância sobre a Região, ou é uma 

provocação? 

            Portanto, uma mudança na concepção regional na PNDR, num formato mais 

centralista e pouco democrática do governo, feita de cima para baixo, contraria 

frontalmente a história institucional da Região Nordeste. A PNDR pode quebrar 

regras de reciprocidade no âmbito da integração nacional, na interação de sistemas 

organizacionais no nível do próprio Estado brasileiro no aspecto federativo e na 

evolução da capacidade social do povo, podendo agravar o clientelismo político e a 
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alienação cidadã regional. Muito embora nos falte mais elementos para afirmar se a 

evolução temporal do equívoco da PNDR poderá demonstrar, no dizer de Celso 

Furtado, se a fantasia da macrorregionalização foi desfeita ou se sua construção foi 

interrompida.  

  

43.1 O PERFIL DA PNDR: uma análise crítica 

 

 A proposta de PNDR, na sua primeira versão, ficou pronta em 2003. A 

segunda versão da proposta de PNDR é um documento que contém 56 páginas. Foi 

revista e atualizada em agosto de 2005, e é a versão disponível no sítio do Ministério 

da Integração Nacional (MI), tendo sua apresentação formal com pompa e 

circunstância pelo seu então ministro, em lançamento oficial com a presença do 

presidente da República efetuado em Fortaleza. 

 A escala territorial da proposta de PNDR está centrada na atuação sobre as 

Micro-Regiões Geográficas (MRG) do IBGE, objetivando combater as desigualdades 

regionais e ativar as potencialidades econômicas das regiões brasileiras.  

 A unidade institucional responsável pela PNDR é o Ministério da Integração 

NacionaI. A principal característica da PNDR é sua dimensão microrregional, que 

reflete um conjunto de idéias sugeridas por especialistas do desenvolvimento 

regional, coordenado, sistematizado e elaborado pela equipe técnica do MI ao longo 

de 2003, na tentativa de compatibilizar a PNDR com o PPA 2004/2007.  

As fontes de financiamento previstas para a PNDR seriam efetuadas pela própria 

União (OGU, FNDR, FNE, FINOR, FNO, FCO, FINAM etc.), além de recursos 

orçamentários do MI e de seus órgãos ou por parceiros. Estes podem ser do próprio 

setor público (parcerias com Estados, o Distrito Federal ou Municípios) ou privados 

(Parcerias Público-Privadas), bem como por empréstimos. 

 A concepção básica da PNDR258 apóia-se nos princípios de combate às 

desigualdades regionais e na estimulação ao desenvolvimento econômico, baseada 

nas 'forças endógenas' do sistema regional, buscando explorar brechas para a 

inclusão social e econômica, e assim encontrar nichos de inserção sustentada nos 

mercados. Busca também atuar a PNDR nos territórios que interessam menos aos 
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agentes do mercado, ao tentar valorizar a diversidade regional, pelo combate à 

pobreza mediante políticas sociais que buscam o equilíbrio entre os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, requerendo assim a maior integração das 

diversas ações; e da Gestão Empreendedora, que focalizaria sua atenção no 

atendimento do cidadão, enfatizando a obtenção eficaz e eficiente de resultados. 

 Na alegação do seu fundamento teórico, a PNDR se assentaria nos 

experimentos localizados bem-sucedidos, nos clássicos dos distritos industriais 

italianos ou do Vale do Silício californiano, com base nas relações sociais das forças 

endógenas do sistema regional como elemento-chave das estratégias 

preconizadas259. 

 Entre as novidades mais significativas previstas na PNDR, cabe citar: 

• organização de diversas ações regionalizadas do governo federal, com foco 

nas microrregiões geográficas, 

• em ações orientadas para a consecução dos objetivos estratégicos definidas 

na PNDR; 

• estruturação dos programas específicos para algumas áreas especiais em 

escala intermediária, em que foram propostos programas no PPA 2004-2007, 

como Programa de Faixa de Fronteira, Programa Conviver (convivência com 

o Semi-Árido), PROMESO (políticas sociais - valoriza iniciativas sociais), 

PROMOVER (apoio aos Arranjos Produtivos Locais). 

• promoção da descentralização, integração com Estados e Municípios e 

formação de parcerias com o setor privado. 

 Entretanto, esse ambicioso e difuso arcabouço parece inapropriado para 

introduzir no setor público as inovações no modo de planejar e executar as ações 

regionais. Essas inovações se fundamentariam nos novos paradigmas de 

planejamento regional, centrado em intervenções focadas no âmbito preferencial das 

MRGs, que parecem fragmentárias e pouco eficazes. Embora os objetivos dirigidos 

pela ação governamental, reunidos na PNDR, visem principalmente: a) à promoção 

do desenvolvimento econômico e social; b) à integração dos diversos espaços que 

compõem o território nacional; e, c) à redução das disparidades regionais e sociais. 
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 A orientação metodológica básica é geo-econômica e social, que aspira 

atender às demandas da sociedade, decorrentes da dinâmica socioeconômica nas 

MRGs. A metodologia incorpora um conceito focal centrado nas MRGs, 

desenvolvido no contexto do estudo dos cartogramas, definidos em duas variáveis: i) 

rendimento domiciliar médio; e, ii) variação do Produto Interno Bruto (PIB), que se 

superpõem em múltiplas escalas territoriais. 

 A proposta de PNDR tenta se enquadrar num contexto de formulação 

indicativa, num figurino adequado a esse novo papel do Estado, no qual a atuação 

governamental assume um caráter mais difuso do que aquele adotado no passado, 

quando era um agente-líder do processo de desenvolvimento, o principal indutor de 

políticas para o planejamento e o provedor de fundos, e o governo imprimia ao 

planejamento um caráter mais coordenador e agente efetivo do desenvolvimento. 

 Condicionado por essa nova postura, a atual PNDR apresenta abrangência 

muito maior, se comparada à dos planos anteriores, contemplando agora não 

somente as ações relevantes do próprio governo federal, mas todos os 

empreendimentos prioritários, do ponto de vista nacional, a serem eventualmente 

executados em parceria com outras entidades do setor público e/ou do setor privado, 

bem como aqueles que apresentam forte interdependência em relação aos 

primeiros, ainda que sejam empreendimentos exclusivos de outros setores. 

 Na elaboração da proposta do PNDR, o governo federal mais confundiu do 

que esclareceu sobre as idéias-força de sua política regional. A participação da 

sociedade no processo não foi citada; a proposta foi elaborada por uma confluência 

de idéias de consultores e técnicos do MI.    

 No âmbito da proposta de PNDR, há referências institucionais sobre as 

possibilidades de articulação dessas políticas regionais suscitadas, numa malha 

interativa de órgãos do governo federal, estadual e municipal, entes privados e 

ONGs também260. 

 A inserção da proposta de PNDR está, segundo o seu texto, articulada com 

os Mega-Objetivos II do PPA 2004-2007, buscando o conceito como unidade 

integrada na organização do PPA e de respectiva integração orçamentária.  

 Não houve nenhuma participação coletiva na formulação da proposta de 

PNDR, segundo explícita o texto do documento. Só houve a contribuição de idéias 
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de alguns especialistas em desenvolvimento regional não citados, mas devidamente  

elaboradas pelos técnicos do MI. Não há nenhuma explicitação sobre o assunto. A 

proposta de PNDR quanto aos instrumentos de controle social apenas faz referência 

a um conjunto de lugares comuns no emprego de conceitos difusos, tais como 

'dinamização dos meios socioculturais' ou 'capacidade de organização coletiva'. 

 Os conceitos predominantes empregados na proposta de PNDR foram: 

Políticas Regionais; Estudo dos Cartogramas; Microrregiões Geográficas; 

Planejamento Regional; Dinâmica Sócio-Econômica; Desenvolvimento Local; 

Inserção Produtiva; Inclusão Social; Forças Endógenas; Exploração de 

Potencialidades Regionais; Experiências dos Distritos Industriais Italianos e do Vale 

do Silício; Globalização; Flexibilidade de Organização Produtiva; Mobilidade 

Locacional; Dinamização dos Meios Sócio-Culturais; Capacidade de Organização 

Coletiva; Diferentes Potenciais de Desenvolvimento das Diversas Sub-Regiões; 

Diversidade Social, Econômica, Ambiental e Cultural; Estratégia para a Redução das 

Desigualdades Regionais; Articulação de Iniciativas Locais; Redução dos Problemas 

de Infra-Estrutura; Promoção do Desenvolvimento Econômico e de Política de 

Emprego; Implementação de Políticas Sociais e Assistenciais. 

 Os modelos adotados como experiências bem-sucedidas, citadas na PNDR261, 

foram o 'complexo de confecções de Toritama/Santa Cruz do Capibaribe' e o 'caso 

do Seridó Norte-Riograndense', enumerados como exemplos de criatividade e de 

organização coletiva para a inclusão econômica e social sustentada nos mercados. 

 Entre os mecanismos de gestão da PNDR, temos o seguinte: 

a) base de coordenação e gestão da PNDR é o organograma do MI, com o 

conjunto de seus órgãos já citados anteriormente. Deve ser destacado que a 

partir dele são realizadas: a coordenação (interna) com os demais ministérios 

e as articulações (externas) com entidades do próprio governo, de outras 

esferas de governo (estadual, municipal), como também instituições do setor 

privado e ONGs; 

b) a proposta de PNDR adota, basicamente, o mesmo princípio de 

funcionamento, conforme está apresentado na sua página 51, onde figura um 

fluxograma básico. 
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 Não há nenhum nível de representação social, quer seja de delegados, de 

agentes, de representantes de comunidades ou de quaisquer outras formas de 

representação comunitária, explícita na formulação da proposta de PNDR. 

 Não há nenhuma previsão, até a presente data, de que a proposta de PNDR 

seja aprovada no Congresso Nacional e, a partir daí, configurada efetivamente em 

um conjunto articulado de um Plano Regional como parte ativa do PPA 2004-2007, 

desdobrado em programas e/ou projetos. Tudo faz crer que a proposta de PNDR, na 

verdade não passa de um mero artifício justificador ou 'factóide' do governo federal 

para as Políticas Regionais.  

 Nenhum dos procedimentos metodológicos enunciados na proposta de PNDR 

se encontra em funcionamento. 
 A argumentação do governo federal na PNDR é tautológica, 'para maximizar o 

crescimento nos próximos anos. É essencial que se acelere o ritmo de expansão da 

capacidade produtiva por meio de políticas que incentivem o investimento, o 

aumento da produtividade e o estímulo à ampliação do mercado'.  

 Outra questão central para a PNDR é o investimento público. É inegável que 

o investimento público pode ter um papel fundamental na ampliação da infra-

estrutura, essencial para viabilizar um movimento sustentado de crescimento. A 

grande questão é que, no atual contexto de restrição fiscal, mantida a atual política 

macroeconômica, o espaço para a ampliação do investimento público será 

relativamente limitado nos próximos anos. 

 Além do óbvio reconhecimento de que entre os principais determinantes da 

melhora da distribuição de renda no longo prazo estão a instrução e o grau de 

qualificação dos trabalhadores, a PNDR recomenda uma série de instrumentos 

disponíveis para viabilizar um aumento mais que proporcional da renda e do 

consumo da população mais pobre, com políticas fora da competência e da 

capacidade executiva do próprio MI, tais como: i) ampliação de programas de 

transferência de renda para a parcela mais pobre da população; ii) aumento da 

progressividade da estrutura tributária; iii) redução dos preços de bens e serviços 

essenciais, através de medidas tributárias e da diferenciação das tarifas de serviços 

públicos; iv) medidas de estímulo à concorrência, voltadas à repressão de atitudes 

monopolistas e ao repasse dos benefícios aos consumidores; v) estímulos à 

desconcentração da propriedade, em particular através da reforma agrária e do 

acesso dos mais pobres à moradia de qualidade; vi) medidas voltadas à ampliação 



 

da poupança da parcela mais abastada da população através, por exemplo, do 

estímulo à formação de fundos de pensão; vii) medidas voltadas à absorção de 

trabalhadores menos qualificados, no campo e na cidade, reduzindo a pressão sobre 

o mercado de trabalho do contingente excessivo de trabalhadores de baixa 

qualificação e viabilizando uma maior expansão dos salários desses trabalhadores 

no mercado. 

 A orientação estratégica de governo foi o instrumento que regeu a formulação 

e a seleção dos programas que integram o PPA 2004/2007 com o qual a proposta 

de PNDR deveria se articular. O ponto de partida foi a 'Estratégia de 

Desenvolvimento de Longo Prazo', que previa, mas infelizmente não aconteceu: i) 

inclusão social e desconcentração de renda com vigoroso crescimento do produto e 

do emprego; ii) crescimento ambientalmente sustentável, redutor das disparidades 

regionais, dinamizado pelo mercado de consumo de massa, por investimentos, e por 

elevação da produtividade; iii) redução da vulnerabilidade externa por meio da 

expansão das atividades competitivas que viabilizam esse crescimento sustentado; 

e, iv) valorização da identidade e da diversidade cultural, fortalecimento da cidadania 

e da democracia. 

 Esses megaobjetivos contidos no referido PPA foram decompostos em 

desafios, que expressavam grandes alvos que poderiam levar à superação de 

obstáculos, para implementação da Estratégia de Desenvolvimento, elementos nos 

quais a proposta de PNDR foi se fundamentar. Afora isso, quase nada de 

participação social na proposta de PNDR, a não ser indiretamente, por tabela, por 

meio daquilo que já havia sido mobilizado durante a elaboração do PPA 2004/2007. 

 Os desafios do momento nos levam a crer que o Brasil não deve se fixar 

numa política centralizadora. Ele terá de procurar novos caminhos. Tem sido 

amplamente registrado que as ênfases das políticas de desenvolvimento regional 

têm mudado nas últimas duas décadas, passando a ser cada vez mais destacada a 

importância de fatores e condições internas à região para a viabilização do processo 

de desenvolvimento regional, em detrimento das abordagens tradicionais que dão 

prioridade às intervenções externas à própria região.  

 Nessa perspectiva, há o conceito do 'desenvolvimento endógeno', concebido 

como um processo de ampliação contínua da capacidade de absorção interna de 

uma região, cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na 

economia local ou por atração de excedentes provenientes de outras regiões. Por 



 

via de conseqüência, isso pode resultar na ampliação do emprego, do produto e da 

renda local ou da região, dentro de um modelo regional definido.  

 Esse reconhecimento da relevância dos fatores endógenos destaca a 

necessidade da mobilização não apenas dos atores econômicos, mas também dos 

atores políticos e sociais da região, no sentido de apoiar as ações direcionadas à 

promoção do desenvolvimento. Como o conceito da endogenia do desenvolvimento 

se sintetiza 'em se coser com as próprias linhas', pode essa idéia estar impregnada 

por um certo liberalismo. Como tal, pode até ser utilizada como justificativa para a 

desobrigação do Estado no seu dever constitucional, ou da Nação, no 

descompromisso da solidariedade, pela minimalização de políticas de 

desenvolvimento, de políticas regionais ou de políticas sociais.   

 A doutrina da endogenia aqui introduzida pode até mesmo encobrir um 

processo de despolitização regional ou de desregionalização, na medida em que se 

minimaliza uma institucionalidade regional, ao concentrar decisões de ordenamento 

territorial e político-administrativas no governo central (MI). Por outro lado, na 

medida em que se desinstitucionaliza uma macrorregião, o enfoque da endogenia 

constitui uma falácia, se vulnerabiliza uma vontade política, ao se atribuir ao 

movimento das forças sociais difusas capacidade de mobilização para prioridades e 

recursos, a fim de se combater desigualdades regionais e pessoais de renda ou se 

promover políticas de desenvolvimento, especialmente num momento de hegemonia 

do mercado. 

 Mas segundo Amaral Filho262, a estratégia da endogenia teria por objetivo 

munir determinada região de fatores econômicos locais capazes de criar um pólo de 

crescimento, com variados efeitos multiplicadores que se propaguem de maneira 

cumulativa, transformando a região em atrativo de fatores e de novas atividades 

econômicas.  Para isso, recomenda-se a implantação de projetos econômicos 

estruturantes, envolvendo uma cadeia de atividades interligadas. Esses projetos 

podem estar ligados ao tipo de vocação da região, (disponibilidade de recursos 

econômicos e/ou vantagens comparativas), à existência de atividades típicas, ou à 

atividade econômica criada pelo planejamento, em função da vontade política das 

lideranças locais ou regionais, podendo ser vantagem competitiva. 
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 As formas ou modos de composição do desenvolvimento endógeno, quer seja 

primário, industrial, terciário, especializado ou não-especializado, distrito industrial 

italiano ou marshalliano, tecnopólo, arranjos produtivos locais, clusters etc., devem 

variar de região para região ou de local para local, dependendo de suas estruturas 

socioeconômica, institucional, cultural e político-decisória prevalecentes nos seus 

respectivos espaços. Entretanto, isso também não quer dizer que o conjunto de 

valores intrínsecos de uma região deva aderir incondicionalmente às novas 

'tendências de modernidade' ou aos novos 'paradigmas de desenvolvimento', pois 

qualquer tipo de imitação de modelos adotados em outros países ou regiões, 

impostos verticalmente pela tecnocracia dominante, deve ser criticado ou rechaçado, 

para não se transformar em rotundo fracasso ou pífia caricatura.   

 

4. 4 A INTEGRAÇÃO NACIONAL, A UNIDADE OU A FRAGMENTAÇÃO 

 

 Afirma então Barros Silva263 que o Pacto Federativo foi o mecanismo de 

compensação construído para que se obtivesse um equilíbrio peculiar entre as 

unidades territoriais, como parte de um processo de desenvolvimento sustentado 

pela ação de um governo central forte e indutor. O equilíbrio inter-regional brasileiro 

não pode, portanto, ser visto como efeito, exclusivo ou predominante, da ação de 

mecanismos e fluxos econômicos gerados a partir de forças do mercado. [grifos meus]  

 Na verdade, a soldagem ou a convergência de interesses obtidos a partir de 

unidades tão heterogêneas como os Estados da Federação sempre teve a mão do 

governo central, via manejo dos fundos públicos, dos mecanismos de atuação 

político-partidária e eleitoral, entre outros arranjos. Essa geléia geral de acordos e 

alianças heterogêneas e heterodoxas formatou um Pacto Federativo e a 

regionalização, que nesses últimos cinqüenta anos manteve torta e desigualmente, 

até aqui, a unidade nacional. A fragilidade desse pacto acabou emergindo sob a 

forma de uma crise federativa, que, recentemente, vem assumindo graves 

proporções no Brasil. 

 Entretanto, afirma Barros Silva264, menos porque esteja associada, como em 

outros países, a graves conflitos étnicos ou a tentativas separatistas que visem ao 
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desmembramento do espaço nacional e à criação de novas unidades político-

econômicas. Aqui a crise federativa está associada ao processo de democratização 

de um Estado autoritário e centralizador, ao processo de guerra fiscal estimulada 

pelo governo central e ao prolongado processo de recessão econômica associada a 

um Estado menos desenvolvimentista. 

 O nível de concentração industrial e econômica no Estado de São Paulo 

prejudica a Região Nordeste. No entanto, essa concentração vem-se voltando contra 

o próprio modelo concentrador, assim como um efeito bumerangue. Os dados são 

inquietantes: São Paulo concentra quase 32% do PIB nacional, ou seja, produz 

quase tanto quanto os quatro maiores Estados do País, como o Rio de Janeiro 

(12,2%), Minas Gerais (9,3%), Paraná (6,4%) e Rio Grande do Sul (8,2%), que 

juntos somam 36,1% do PIB, conforme dados estimados de 2005265. Também é o 

equivalente a quase três vezes a participação conjunta de nove Estados 

nordestinos, que somam 13,9% de participação no PIB nacional.  

 Tal densidade e concentração econômica é derivada de incentivos fiscais e 

parafiscais dos tributos federais, que, na região Sudeste se concentram em cerca de 

47% de incentivos explícitos e implícitos, enquanto a Região Nordeste fica 

estigmatizada em absorver apenas 9% dos mesmos incentivos. Tudo isso sem falar 

nos volumosos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), num orçamento anual de cerca de R$ 47 bilhões de reais (2006), o 

qual destina cerca de 55% para a Região Sudeste, enquanto a Região Nordeste tem 

que se resignar com os cerca de 9% médio anual, além de todas as dificuldades 

burocráticas para acessar qualquer investimento. Inclua-se aí, no mesmo diapasão, 

os financiamentos do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF). 

 Com a extinção dos organismos regionais, como a SUDAM e a SUDENE, em 

2001, agravou-se o nível de deterioração dos precários mecanismos existentes de 

compensação e troca, que, embora em contexto anterior de desigualdade e injustiça, 

sempre haviam proporcionado sustentação à articulação de interesses tão díspares 

e mantido,assim, uma unidade nacional. Ao que tudo indica, nesse quadro atual 

ainda não é possível vislumbrar a perspectiva de restauração ou de reestruturação 

desses mecanismos regionais que tornaram possível essa original forma de unidade 
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nacional, em bases semelhantes àquelas engenharias políticas observadas na 

República Velha etc. 

 Na atuação governamental brasileira para a Região Nordeste, tanto os 

investimentos públicos quanto os dispêndios correntes federais foram se reduzindo 

ao longo das décadas de 1980 e 1990, no bojo da crise financeira e gerencial 

vivenciada pelo Estado nacional, especialmente pelo governo central, mais 

recentemente, em decorrência do processo de desestatização, privatização e de 

reformas propugnadas pela agenda do Consenso de Washington. Como a 

importância do nível de participação governamental, quer seja do governo central, 

dos Estados ou dos Municípios, na formação do produto da região Nordeste é maior 

que no restante do País, uma redução ou menor ritmo de expansão dos dispêndios 

públicos inibe mais ainda o crescimento da Região do que do País como um todo, 

seja através de queda nos investimentos que vêm sendo praticados nos últimos 

PPAs, seja nos baixos gastos governamentais correntes, fato minimizado apenas 

pelas transferências de rendas públicas a pessoas, via políticas compensatórias 

(bolsa família, assistência social, etc.) e aposentadorias rurais. 

 De par com isso, assegura Barros Silva266 que o processo de democratização 

que o País vive fez aumentar, simultaneamente, o interesse por movimentos 

descentralizadores e a manutenção, e até ampliação, de características perversas 

da ação pública no Brasil, potencializadas a partir da volta da competição político-

eleitoral, a saber: o clientelismo, o corporativismo, o fisiologismo, o nepotismo e o 

mais recente caso de aparelhismo, como facetas de um fenômeno mais estrutural, 

de apropriação privada do espaço e da ação pública por segmentos específicos da 

sociedade. 

 Ultimamente, o problema da Região Nordeste tem sido encarado de forma 

simplista, superficial assistencial e imediatista pelo governo central, sem uma 

avaliação adequada da sua magnitude, complexidade e profundas raízes na 

estrutura econômica e social brasileira. As políticas regionais, no Brasil, se 

caracterizam pela descontinuidade, pela falta de coerência na sua condução. 

Programas concebidos e implementados na Região, além dos escassos 

investimentos, que jamais conseguem maturar plenamente, transmitem sempre a 

impressão de fracasso ou ineficiência. Isso é reflexo de um problema mais amplo e 
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mais abrangente, baseado na falta de consenso, tanto no âmbito nacional como no 

regional, em torno dos objetivos a serem atingidos pela Região Nordeste, 

exatamente pela ausência de um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Esses 

objetivos tendem a ser definidos em função de uma visão parcial, imediatista e 

paroquial dos problemas e soluções para o Nordeste, como mero resultado dos 

conflitos de interesses entre grupos políticos e econômicos dentro e fora da Região. 

É, portanto, necessária uma efetiva equalização dos desníveis regionais, no Brasil, 

no sentido de se evitar um agravamento de ressentimentos que possam nos levar a 

um quadro de fissão ou ruptura no País. 

 A partir da década de 1990, tivemos fissão e fusão de países, guerras civis, 

invasão estrangeira e motins populares recentes em países na Europa (Iugoslávia, 

França, Hungria etc.), na África (Sudão, Congo, Somália, Eritréia, Etiópia, Costa do 

Marfim, Libéria, Guiné, Serra Leoa, Ruanda etc.), na Ásia (Palestina, Iraque, Líbano, 

Sri Lanka, Afeganistão, Chechênia, Geórgia, Caxemira, Filipinas, Indonésia etc.).  

 Afirma Amin267 que cinco monopólios atuais modelam a mundialização pelo 

controle dos: i) fluxos financeiros; ii) recursos naturais; iii) meios de comunicação; iv) 

novas tecnologias; e, v) material bélico. Esses são controles que definem as formas 

contemporâneas da lei do valor. Eles dão fundamento a uma nova divisão 

internacional do trabalho completamente desigual, cujos centros se localizam nos 

Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão e Rússia. O século XXI 

será somente de conflitos gigantescos e de um monte de lutas sociais, colocando 

em questão a ambição demasiada de Washington e do capital. Como alternativa, 

Amim propõe a recuperação progressista do conceito de nação e nacionalismo, 

distante de todas as formulações obscurantistas, etnicistas, religiosas, 

fundamentalistas e chauvinistas. 

 Nesse processo, paralelamente à retração de várias atividades estatais, 

outras novas atribuições estão sendo criadas, pois, no mercado global, o capital não 

só precisa do Estado para manter as condições de acumulação e competitividade, 

mas o capital necessita também do Estado para assegurar a disciplina trabalhista, 

manter a ordem social diante da austeridade financeira e da flexibilização do 

trabalho e redução de direitos sociais, para adicionar mobilidade ao capital, que de 
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maneira inversa bloqueia a mobilidade dos trabalhadores. Portanto, nesse ambiente 

o Estado-Nação seria o principal agente da globalização. 

 A partir daí, temos um caldo de cultura que alavanca ressurgência dos novos 

movimentos sociais, que se apresentam numa conformação heterogênea e 

polimorfa, cristalizando convergências, mesmo com diversos matizes e diferenças 

ideológicas, numa mobilização internacional em todas as latitudes, com profundos 

significados, em face da descrença na maioria das instituições, tenderão a 

movimentos insurgentes, separatistas e de guerras civis, neste atormentado início do 

século XXI. 

 Segundo Ramonet268, inúmeros cidadãos têm a impressão de que os 

verdadeiros senhores do mundo não são aqueles que detêm as aparências do poder 

político e de que, praticamente, a totalidade dos chefes de Estado está superada 

pelos acontecimentos e não parece estar à altura de enfrentar uma crise – aliás, 

muitos não chegam a identificar a dimensão e contornos da mesma. Com efeito, aos 

aspectos já citados é necessário acrescentar as duas principais dinâmicas que estão 

em ação no plano estritamente geopolítico: de um lado, a fissão e, do outro, a fusão. 

 Explica Ramonet que, na fissão, seu poder de ruptura, de fratura, de corte é 

perceptível no conjunto do planeta. Baseando-se na incombustível energia do 

nacionalismo e glorificando alguns traços distintivos étnicos considerados como 

sagrados (língua, sangue, religião, território), essa dinâmica de fissão impele, por 

toda a parte, comunidades (no sentido étnico) a exigir um estatuto de soberania, 

correndo o risco de destruir as estruturas do Estado-Nação. Foi assim que se 

desfizeram as três federações existentes até 1991 no Leste Europeu (União 

Soviética, Tchecoeslováquia e Iugoslávia). Além disso, essa dinâmica de fissão 

provocou alguns do mais graves conflitos na década de 1990. Em particular, na 

região do Cáucaso (guerras na Geórgia, Armênia e Azerbaijão) e nos Bálcãs 

(guerras na Sérvia, Eslovênia, Croácia e Bósnia). A única a permanecer no Leste, é 

a Federação Russa, mas ainda corroída pela fissão na Inguchétia, Ossétia do Norte 

e Chechênia. 

 

A fissão também fragiliza alguns Estados europeus do Ocidente, nos quais se 

multiplicam investidas separatistas com maior ou menor intensidade política ou de 
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violência. Por exemplo, na Espanha (País Basco, Catalunha, Galícia), na Itália 

(Padânia, Liga Norte), na Bélgica (Flandres), na França (Córsega), no Reino Unido 

(Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte). Pode-se observar o mesmo fenômeno no 

Canadá (Quebec), na África (Angola, Congo, Sudão, Somália, Etiópia etc.), na Ásia 

(Sri Lanka, Índia, Indonésia, Filipinas, China, Iraque, Paquistão, Turquia etc.). Na 

América do Sul temos uma situação de quase secessão na Bolívia, o governo 

boliviano tem uma disputa com organizações políticas e civis das regiões de Santa 

Cruz, Tarija, Beni e Pando, quatro dos nove departamentos (estados) do País, pelas 

reivindicações de formar um regime autônomo. Essa reivindicação - verificada por 

um referendo feito em 2004 - aumenta o risco de uma secessão, especialmente em 

Santa Cruz, maior e mais rica região da Bolívia. 

  A fusão é, ao mesmo tempo, uma energia comparável em toda parte do 

mundo, em que alguns Estados tendem a se associar, a se aproximar, a se integrar 

em espaços econômicos, comerciais, inclusive políticos. O exemplo mais forte de 

fusão é, evidentemente, o da União Européia, onde Estados vizinhos, muito tempo 

considerados inimigos uns dos outros, convergem para uma união política. Esse 

modo federador e pacificador, com seu embrião econômico em particular, reproduz-

se em inúmeras regiões do planeta, onde florescem as zonas comerciais em 

integração. Na América do Norte, o NAFTA, com Estados Unidos, Canadá e México; 

na América do Sul o Mercosul entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e 

Venezuela; na África, a União dos Países Árabes (UMA) entre Marrocos, Argélia, 

Mauritânia, Líbia e Tunísia, etc. 

 Nesse contexto, o Brasil vem sofrendo os fenômenos decorrentes desse 

processo de globalização, com efeitos de fragmentação, numa sociedade cada vez 

mais múltipla e heterogênea, que se pulveriza em torno das mais diversas 

necessidades, interesses e aspirações, não atingidas adequadamente pelo Estado. 

É fato inescapável que há uma dificuldade em atender às demandas de primeira 

necessidade da população brasileira. Além dos problemas internos não 

solucionados e acumulados, dos impactos exógenos produzidos pela globalização, 

há também uma crise de identidade instalada nas atuais elites dirigentes, que ao 

longo dos últimos vinte anos, sem nenhum projeto nacional, vêm lentamente diluindo 

o amálgama da unidade nacional, produzido pela cosmovisão geopolítica luso-

brasileira nesses 500 anos de história, consolidado inicialmente pela unidade 



 

territorial e adicionado pela construção de valores e identidades culturais que se 

comunicam num só sentimento.  

 Opina Gonçalves269 que atualmente há um esvaziamento de conteúdo nas 

elites dirigentes brasileiras, que, como cobra que perdeu o veneno, andam em 

círculos e não conseguem conceituar, formular, mobilizar ou pactuar um Projeto 

Nacional para o Brasil. Enquanto isso, o País se debate na inércia, na mediocridade, 

na subordinação, na imobilidade, na ineficiência e no subdesenvolvimento, 

enredando-se numa certa paralisia, motivada pela falta de perspectiva, na 

corrupção, na violência, na criminalidade e na impunidade, num constante círculo 

vicioso que nos leva a crer que estamos nos tornando cronicamente inviáveis.  

 Tal situação afeta diretamente a funcionalidade do Estado. Portanto, trata-se 

de um assunto tão mais político e não menos econômico. É preciso unificar o 

território brasileiro, de modo a absorver e combater os desníveis inter-regionais, 

intra-regionais e interpessoais de renda. 

 Para a efetiva equalização dos desníveis regionais no Brasil, vai-se requerer 

uma mobilização da vontade nacional para determinar uma decisão política do 

Estado, no sentido de equacionar os problemas acumulados, se evitar o 

agravamento de ressentimentos regionais que possam, nesse ambiente volátil da 

conjuntura internacional, nos conduzir a um quadro de fissão que possa fragmentar 

o País.   

 A própria estabilidade política brasileira só se torna possível em função desse 

equilíbrio de integração no território nacional. A nosso ver, a harmonização desse 

processo de integração nacional é mais adequado por meio da autonomia política, 

financeira e de uma interdependência material das diversas regiões brasileiras e o 

estabelecimento de um federalismo cooperativo autêntico, de modo que venha 

aumentar a coesão social que se integra e se expressa na realização do projeto 

comum da nacionalidade brasileira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Este estudo tem por objeto fazer uma análise política da proposta PNDR 

elaborada pelo Ministério da Integração Nacional (MI), principal instrumento de 

políticas regionais apresentada pelo governo federal para as macrorregiões 

brasileiras até a presente data. 

 A proposta de PNDR reflete um conjunto de idéias sugeridas por especialistas 

do desenvolvimento regional brasileiro, não tendo alcançado, até o momento, 

nenhum desdobramento concreto, uma vez transcorrido todo o mandato presidencial 

(2003/2006) do atual governo. O eixo da política contida na proposta da PNDR vem 

indicando uma vaga alternativa para a redução das desigualdades regionais e 

também para a ativação das potencialidades de desenvolvimento das regiões 

brasileiras. O ponto central dessa estratégia, contraditoriamente, sugere valorizar a 

diversidade regional do País, parecendo apenas uma retórica do politicamente 

correto, talvez para não contrariar as elites regionais.                  

 A proposta de PNDR, ao adotar a abordagem de escala microrregional de 

regionalização, além de centralizar e concentrar o modelo de coordenação, de 

intervenção e de gestão das políticas regionais no MI, também já desautoriza 

qualquer pretensão mais descentralizadora das agências regionais de 

desenvolvimento, o que, política e institucionalmente, é um retrocesso 

inconstitucional inadmissível. Por outro lado, pelas razões sobejamente discutidas 

nos capítulos anteriores, gera uma falsa contradição do foco macrorregional, o qual 

pode se desdobrar nos demais múltiplos recortes, em oposição à nova metodologia 

de abordagem prioritária nas microrregiões geográficas. O que se depreende de tal 

estratégia é um processo gradual de desconstrução do ideário macrorregionalizador, 

sobretudo atingindo suas instituições regionais, em nome de uma nova concepção 

de 'integração nacional'. 

 O próprio referencial teórico para a formulação da proposta de PNDR, baseado 

em múltiplas escalas segundo seus doutrinadores, seria fundado nas políticas 

regionais que já estão sendo implementadas na escala supranacional, 'como no 



 

caso exitoso da União Européia'270. No entanto, as políticas regionais adotadas na 

União Européia consideram, na sua abordagem já referida dos NUTS271, três níveis 

de regionalização, dos quais em todos eles são consideradas as diversas escalas de 

institucionalidade política, territorial, administrativa e histórico-cultural, no âmbito dos 

Estados-membros, diferentemente do modelo proposto na PNDR, que passa por 

cima da macrorregionalização.      

 Tal discussão decorre, especialmente, por conta da incidência do modelo 

proposto pela PNDR sobre a Região Nordeste, em face das expectativas e do nível 

de configuração institucional e sociocultural específicas dessa macrorregião, tendo 

como contrapartida, inclusive, uma perspectiva de ação política a ser desenvolvida 

pela futura agência de desenvolvimento regional, a SUDENE, recém-recriada pelo 

Congresso Nacional.                                                                                                                       

 Além do mais, a proposta de PNDR apresenta condicionalidades limitantes para 

a concepção macrorregional, relegando-as a mera elaboração dos planos 

estratégicos de desenvolvimento, que orientariam no futuro o desenvolvimento 

dessas macrorregiões272. Cabe lembrar que, mesmo com a reinstitucionalização da 

SUDENE ou da SUDAM, seus simulacros substitutivos, a ADENE e a ADA, foram 

excluídos de qualquer intervenção no âmbito macrorregional dessa PNDR. Portanto, 

primeiro confirma uma efetiva centralização das políticas regionais e, ao mesmo 

tempo, descaracteriza qualquer ação regionalizadora com as atuais agências 

regionais, bem ou mal existentes. É a manifesta desregionalização na acepção da 

palavra.  

 Como se vê, são tantas as contradições e omissões, especialmente no aspecto 

que tange ao processo de desterritorialização da Região Nordeste, uma região que 

reúne tamanha densidade política, cultural, econômica e social. Nessa perspectiva, 

se observa que a doutrina da proposta de PNDR, por conta de sua metodologia de 

intervenção no espaço geo-econômico, é essencialmente 'de fora, para dentro, para 

fora', mediante as observações anteriormente tratadas. Então, se constata que tal 

abordagem não possibilita ao Nordeste do Brasil se tornar fator efetivo de integração 

nacional econômico-social, objetivando a redução gradativa das desigualdades 
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espaciais e pessoais de renda. 

 

 Na análise do discurso governamental contido na PNDR, se desvenda, na sua 

proposição, o referencial teórico do conceito da ação comunicativa de Habermas273, 

baseado nos conceitos de 'atos da fala' desenvolvida por John Austin. Eles se 

classificam em: 'atos locucionais', que representam o conteúdo de uma sentença; 

'atos elocucionais', que representam o modo da sentença (um comando, um pedido, 

uma promessa e assim por diante); e 'atos perlocucionais', que representam os 

efeitos daquele que fala com a intenção de induzir o ouvinte. Conforme Habermas, 

nos 'atos perlocucionais' o ator não declara nem admite seus objetivos como tais.   

 Ou seja, a proposta de PNDR do MI é um ato locucional e elocucional ao 

mesmo tempo. Quando formula a nova 'metodologia desregionalizadora', centrada 

nas microrregiões geográficas, manifesta um apetite concentracionário, mediante a 

estratégia de centralização concentrada político-administrativa do governo federal. 

Portanto, o sentido dos atos locucional e elocucional na PNDR expressa exatamente 

o que foi intencionado. 

 A PNDR comete um efeito perlocucional, quando afirma que as macrorregiões e 

suas instituições regionais terão um papel de destaque, tanto na gestão das políticas 

regionais como na abordagem em múltiplas escalas, como estão assim citados na 

proposta de PNDR acrescentadas na revisão de 2005, ao atribuir para a Escala 

Macrorregional – Áreas Especiais de Planejamento , no 'Cartograma 14' 274, funções 

residuais e difusas . 

 O discurso da proposta de PNDR, ao teorizar, utiliza-se de retórica com efeitos 

perlocucionais, quando afirma que o modo de regionalização mais descentralizado 

focado nas macrorregiões é anacrônico ou ultrapassado, ao substituir por novo 

conceito da metodologia da PNDR, afirmando que a intervenção 

microrregionalizadora é mais moderna ou progressista. Argumenta que a estratégia 

de sucesso para o combate às desigualdades regionais se fará pela inserção 

competitiva dos territórios menos dinâmicos da economia regional direcionados para 

o setor de mercado externo (SME), combinados com políticas compensatórias, na 
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PNDR275 denominadas políticas sociais.  

 O contexto da proposta de PNDR é transformado numa construção artificial 

introduzida no próprio discurso, de forma a induzir os legisladores, governantes, 

gestores públicos e a comunidade nacional, dentro e fora das macrorregiões a 

aceitarem essa nova modalidade de políticas regionais, ao manejar as expressões: 

da modernidade, da eficiência, da eficácia, da efetividade, da eqüidade, do 

desenvolvimento, da integração nacional, da redução das desigualdades espaciais e 

pessoais de renda no Brasil.    

 Do ponto de vista objetivo e específico, a PNDR se fragiliza porque: 

a) existem dificuldades no aspecto da eficiência da proposta de PNDR, quanto 

ao seu ambiente de viabilidade político-administrativa, considerando-se 

tendências de centralização x descentralização, especialmente no quadro do 

marco constitucional, federativo e legal, ao suscitar uma contradição falaciosa 

do nacional x regional. A eficiência é aqui compreendida como a forma de se 

realizar uma tarefa de acordo com certas normas e padrões preestabelecidos, 

sem provocar conflitos no ordenamento jurídico; 

b) a metodologia adotada: o modo de intervenção do planejamento e das ações 

nos cartogramas baseados nas microrregiões geográficas é incompatível, 

porquanto tente promover um conceito de unidade, que pode provocar uma 

fragmentação, em face das imposições e limitações externas e internas da 

atual política macroeconômica, das restrições na capacidade governamental 

de investimento, frente à permanente questão regional do Nordeste. Ou seja, 

nesse caso cabe se indagar se a eficácia do modo de intervenção de 

planejamento da proposta de PNDR, baseado na metodologia adotada, não 

irá agravar mais ainda o nível das desigualdades inter-regionais e intra-

regionais de renda. O conceito de eficácia aqui empregado significa dizer o 

que fazer para alcançar-se determinado objetivo; 

c) a questão regional do Nordeste, diante da atual ausência de políticas 

regionais efetivas para o desenvolvimento socioeconômico da Região, tendo 

em vista a perspectiva da aplicação de políticas regionais baseadas na 

metodologia de microrregiões, ao pulverizar ações dentro de uma lógica 

meramente economicista, de maneira fragmentária, pode aumentar o grau de 
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desarticulação socioeconômica regional. Subestima-se a concepção territorial, 

institucional, política, econômica e psicossocial consolidada na macrorregião, 

especialmente, diante da atuação combinada de mais de 43 anos da 

SUDENE e de outras instituições governamentais (CHESF, DNOCS, BNB, 

CODEVASF) no processo de regionalização.    

 

 A idéia central do conteúdo da proposta de PNDR preconceituosamente se 

manifesta pela '...abordagem em múltiplas escalas...', num tratamento nacional 

voltado '...para evitar a autonomização típica dos 'localismos', a PNDR deve contar 

sempre com uma regulação nacional...'276. [grifos meus]  

 Num país continental como o Brasil, o tema do desenvolvimento regional tem 

importância permanente, seja em razão dos aspectos políticos, econômicos, sociais 

e ambientais. A questão do território constitui um eixo essencial para a discussão 

sobre o modo de ocupação dos espaços na perspectiva do desenvolvimento 

nacional.  

 O conceito de territorialidade, aqui denominado regionalização, implica a 

obrigatoriedade de incorporação na sua proposta de PNDR - que visa a um efetivo 

processo de integração nacional, como um imperativo constitucional – como política 

brasileira de desenvolvimento, com os valores, as crenças e as identidades 

regionais, de forma que venhamos a construir uma unidade, a fim de evitarmos o 

processo de fragmentação que nos ronda.   

 O argumento central da proposta de PNDR é de que as políticas regionais 

anteriores não foram suficientes para transformar as realidades socioeconômicas 

arraigadas de certas regiões, que muitas vezes permitiram criar enclaves regionais 

(???), faltando complementos importantes para que tais forças alcançassem, de fato, 

as populações locais277.               

 Mais adiante, a proposta de PNDR argumenta que se faz necessário articular as 

iniciativas locais e sub-regionais para se encontrar nexo na Política Nacional. Indo 

mais além, 'num país continental, heterogêneo e desigual como o Brasil, a ênfase 

em soluções localistas isoladas não é recomendável, pois pode ampliar os riscos de 

fragmentação. Daí a importância de políticas nacionais capazes de assegurar 
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consistência às iniciativas locais e garantir a integração nacional'278.                

 Então, a PNDR recomenda uma desterritorialização e uma desierarquização 

baseada nas macrorregiões, alegando que 'a definição de propostas, instâncias e 

iniciativas em múltiplas escalas rompe com a visão tradicional que tendeu a 

circunscrever o problema regional brasileiro ao Nordeste e Norte do País. O mapa 

do Brasil deve ser dissecado, agora, em múltiplas escalas, para fins de ação em 

política regional. Num país continental, as simplificações não dão conta da 

realidade'279.  

         Talvez o real objetivo da proposta de PNDR seja esconder uma desmotivação 

ou o descompromisso do atual governo central ou de seus tecnocratas com as 

efetivas políticas regionais. Atualmente, vêm sendo experimentadas diversas 

modalidades de desenvolvimento e de intervenção espacial, regional ou local, tais 

como: 

i) Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS);  

ii) Agenda 21 Local;  

iii) Redes de Economia Solidária;  

iv) Arranjos Produtivos Locais (APLs);  

v) Projetos de Desenvolvimento Regional ou de Mesorregiões;  

vi) Desenvolvimento Endógeno e de Sustentabilidade Ambiental;  

vii) Desenvolvimento Territorial Rural;  

viii) Terroir (agrossistemas);  

ix) Clusters (integração de cadeias produtivas); etc. 

 

 Todas estas são experiências recentes no Brasil que ainda carecem de 

indicadores de impacto e de instrumentos precisos de avaliação. Portanto, nada que 

justifique a exclusão do modelo de políticas regionais também centrado nas 

macrorregiões, inclusive para ancorar o nível de institucionalidade, de funcionalidade 

e de operacionalidade no manejo dessas outras experiências de gestão territorial. 

Não há nenhuma incompatibilidade, quer seja política, econômica, administrativa ou 

gerencial. Muito pelo contrário! 

 Este modesto estudo nos conduz a levantar a conclusão de que a proposta de 
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PNDR aqui em discussão não se constitua como Política na dimensão soberana do 

Estado, no cumprimento da cláusula pétrea da integridade territorial.  Também não 

atenda às necessidades, aos interesses e às aspirações do âmbito da integração 

socioeconômica Nacional pela redução das desigualdades regionais e pessoais de 

renda. Nem traz o sentido da promoção do Desenvolvimento, no dever 

insubstituível e intransferível do Estado, como negociador, fomentador, indutor e 

financiador, na obtenção da eqüidade e da paz social. Tal política se configura 

apenas numa simples negação do espaço macro-Regional. 

 Como afirma Tavares280, nos últimos vinte anos tecnocratas ocuparam espaços 

e posições crescentes nas inúmeras redes de poder global (mercados, burocracias e 

mídias), numa cooptação material e ideológica sem precedentes, na qual deram 

lugar a 'revolução dos idiotas' a que Nélson Rodrigues se referia nas suas crônicas. 

No Brasil, as discussões de políticas públicas (copiadas de velhos e novos relatórios 

do FMI e do Banco Mundial) viraram slogans: 'combater a pobreza sem 

comprometer o ajuste fiscal', entre outros. Então, os nossos tecnocratas de plantão 

agregam a submissão financeira à submissão cultural. É preciso limpar as cabeças e 

parar de ouvir o ruído insuportável da cacofonia veiculada pelas mídias internas e 

externas. Não para resignar e beijar a cruz, e sim, como sempre, para tentar 

enfrentar a realidade e continuar a luta! 

 Sobre as possibilidades do Nordeste nesse atual contexto nacional, afirmava, 

veemente e desesperançado, Oliveira281 que, no plano da República, a inovação 

proposta por Furtado repousava no próprio planejamento, concebido como uma 

ética de valores, ao mesmo tempo em que o federalismo cooperativo representava a 

ética de responsabilidade. Com a nossa precariedade, com a nossa mágoa pelo 

tempo perdido, com o nosso nordestinismo de nordestinados, com nossa ética 

federalista e republicana, de que Furtado é o emblema maior da República 

Nordestina da Nostalgia e do Futuro, as vidas vividas não foram desperdiçadas: eles 

preparam o futuro, no solo árido da desolação do presente. [grifos meus] 

            É visível o nível da concentração econômica em outras regiões do País, que 

agravam as desigualdades socioeconômicas do Brasil, que se refletem nas 

dificuldades estruturais sofridas pela Região Nordeste, isso fica caracterizado, além 
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dos indicadores estatísticos, quando se visualiza pelos mapas. Temos os mapas das 

desigualdades socioeconômicas, nas perspectivas da distribuição espacial da 

indústria282, dos níveis de alfabetização283 e de renda284, nos quais podemos observar 

o vazio que se estabelece sobre a Região Nordeste.    

 A redução das desigualdades regionais é um dos objetivos fundamentais 

constitutivos da República Federativa do Brasil. Tais objetivos, e a experiência dos 

organismos regionais como funcionaram, já demonstraram que são de impossível 

concretização no modelo institucional vigente, baseado na centralização política, na 

concentração econômico-financeira e na crise de legitimidade ética, que podem 

ameaçar a unidade nacional. Talvez já se faça necessário dotar-se de autonomia as 

Regiões. Seria uma alternativa, a de atribuí-Ias uma vontade política própria, de 

autodeterminação e de co-participação na formação do poder governativo em âmbito 

nacional. 

 A esse respeito, conceitua Bonavides285 que a regionalidade tornou grau 

hierárquico que a colocou já no patamar mais alto da Constituição; é matéria 

principal, e os princípios, como se sabe, compõem o tecido mais nobre da Lei Maior, 

com inviolabilidade reforçada, porquanto de natureza e essência, infensos à 

derrogação, até mesmo por via de emenda. A Região, conforme vimos, é dotada de 

valoração constitucional de primeiro grau, derivada dos artigos 3°, 

5°,21,23,43,48,58,151,159,163,165,166,170 e 192, sem falar nos artigos 34,35 e 42 

da ADCT, os quais se completam com outros. Em suma, a Região é peça básica de 

nosso sistema federativo, como entidade constitucional. Como entidade 

administrativa, já faz parte da Constituição, embora, pelo aspecto político e 

normativo, ainda não faça parte da Federação em termos formais.  

 Avisa ainda Bonavides286 que o FMI do Nordeste é o Planalto, e a ele vamos 

de joelhos, render-lhe apoio e sufrágios. Nunca a dimensão política estrutural da 

'Questão Nordestina' avultou com tanta nitidez como neste momento. Faz-se mister 

reconscientizar os quase cinqüenta milhões de brasileiros desta Região, mostrando-

lhes que não podem permanecer à semelhança de súditos ou mendigos, senão que 
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devem alcançar o 'status' de cidadãos e membros autônomos de uma aliança 

federativa. O caminho institucional para tanto consiste, como se tem reiterado, em 

propugnar um Federalismo de Regiões, fórmula política que permitirá ao Nordeste e 

às suas populações conculcadas recobrar a força decisória em âmbito nacional. 

 Portanto, uma urgente reformulação do sistema político brasileiro, numa 

Reforma Política, poderá ensejar a criação de partidos políticos regionais no Brasil, 

os quais poderão constituir fator de renovação política, de identidade representativa, 

de legitimação do papel que cabe às forças regionais, de maior proximidade com as 

demandas sociais e de correspondência com realidade local. Isso, sobretudo, como 

canal participativo, onde poderá se fazer representar a realização das necessidades, 

dos interesses e das aspirações do povo nordestino, numa expressão mais 

democrática. Os atuais elementos condicionantes que produziram tal melancólico e 

perverso resultado no Brasil nos alertam que a política do governo federal reafirma e 

conduz ao movimento de fragmentação ou desintegração e isolamento dos Estados 

nacionais provocado pela globalização dos mercados. 

 Quanto à abordagem do regionalismo, cumpre distinguir, do ponto de vista 

qualitativo, duas configurações que se apresentam na atualidade: o regionalismo 

negativo e o regionalismo positivo. O primeiro é dissolvente e separatista, 

proveniente do unitarismo, do autoritarismo, do centralismo extremo. Ele nasceu da 

insatisfação, do desespero, da violência, do esmagamento e da resistência. Tem 

suas origens possivelmente na Espanha (bascos), ou na Irlanda do Norte (católicos 

x unionistas), na Turquia (curdos), na Rússia (chechenos, inguchétios), na China 

(uigures, tibetanos), na Índia (cachemires), no Sri Lanka (tamis), na Indonésia e 

Filipinas (muçulmanos), no Iraque (sunitas, xiitas e curdos), entre outros que 

adquiriram conotações violentas, pela insurgência, pela guerrilha, pelo terrorismo ou 

pela guerra civil.  

 Ninguém mais ignora que, neste final de século, vivemos um período de 

rupturas, cortes e recomposição geral das forças geo-estratégicas, das formas 

sociais, dos atores econômicos e dos pontos de referência culturais. Por toda a 

parte, inquietação e desassossego tomam o lugar da idéia de uma 'nova ordem 

mundial', especialmente quando há uma fratura na ordem em andamento, aquela 

concebida pelo processo de globalização. Como tem acontecido em épocas 

anteriores de transição, as sociedades começam a se perguntar, na atual conjuntura 

de conflitos superpostos em vários aspectos, como o econômico, o tecnológico, o 



 

político, o ideológico, o religioso, o cultural etc., se já não estariam a caminho do 

caos.  

 Sobre o assunto, Huntington287 afirma que, no mundo novo, os conflitos não 

terão, na essência, como origem a ideologia ou a economia. As grandes causas da 

divisão da humanidade e as principais fontes de conflito serão culturais. A adoção 

cega de fórmulas liberais em muitos países periféricos do Sul conduz a uma 

modernização que não propõe reduzir as profundas desigualdades existentes e não 

encara a integração da população deserdada. Por outro lado, como o Estado está 

deixando de garantir o direito mínimo à educação, moradia e saúde, as revoltas hão 

de se multiplicar. 

 Explica, então, Ramonet288 que, quando se dissipa o sonho de evolução, 

volta-se ao tempo das revoluções. A voz dos pobres torna-se-á cada vez mais 

audível num mundo onde, os ricos são apenas quinhentos milhões e os excluídos 

são mais de cinco bilhões. Por isso, faz-se necessário observar os movimentos 

xenófobos, racistas e fundamentalistas no Ocidente, que ressurgem na Áustria 

(Partido da Liberdade/Heider), na Itália (Liga Norte/Bossi), na França (Front 

Nacional/Le Pen), nos Estados Unidos (Lei Patriótica e Lei da Imigração/Bush, as 

gangs étnicas, grupos paramilitares racistas, milícias etc) etc.  

 Esses fatos, associados a provocações culturais e exclusões de minorias, 

contra povos meridionais, de países ou de regiões em desenvolvimento, com 

restrições políticas, econômicas, sociais, religiosas etc., são perversos sintomas de 

confronto e de fissão à vista, que ameaçam a harmonia, a paz e a segurança 

internacional. Já estão em andamento conflitos regionais e guerras civis em diversas 

regiões do planeta, principalmente nos países emergentes. Falamos também de 

exclusão social e miséria, fundamentalismos, violência, crime e terror. 

 Comenta Enzensberger289 que aparentemente a luta transcorre a grande 

distância, mas isso é engano, há muito que a 'guerra civil' penetrou nas metrópoles. 

Suas metástases pertencem ao cotidiano das grandes cidades, não só Lima, 

Bogotá, Joanesburgo, Mumbai, Darfur, Mogadiscio, Port au Prince, Jerusalém, Rio 

de Janeiro ou São Paulo, mas Detroit, Los Angeles, Birmingham, Belfast, Londres, 

Milão, Madri, Paris, Berlim e Hamburgo. Dela não participam apenas terroristas e 
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agentes secretos, mafiosos, 'skinheads', traficantes, seguranças e esquadrões da 

morte, mas também cidadãos discretos que à noite se transformam em 'hooligans', 

incendiários, dementes violentos e 'serial killers'. A guerra civil não vem de fora; não 

é um vírus adquirido, mas um processo endógeno. 

 O regionalismo positivo é construtivo, institucionalizante, democratizante, 

federativo, que se fundamenta e luta no advento constitucional das autonomias 

regionais. Ele já se instalou em alguns Estados unitários e neles tem funcionado 

como um amortecedor contra as pressões centralizadoras mais injustas e 

agressivas. Temos como exemplo a União Européia, em processo de 

regionalização, quase regionalizada, em substituição à Europa das nacionalidades. 

           A concepção desenvolvimentista foi fundamentalmente otimista. Na sua 

cosmovisão, uma vez superados os antigos e tradicionais modos de produção e 

mentalidades, nada mais obstruiria o caminho para um futuro feliz. As sociedades 

subdesenvolvidas precisariam apenas seguir a trilha de seus precursores 

progressistas para alcançá-Ios, mas, infelizmente, esse modelo histórico-filosófico foi 

interrompido, ficando ele próprio defasado. Por sua vez, o projeto de modernização 

adotado fracassou, principalmente pelas mudanças ocorridas no interior das 

economias hegemônicas com a globalização, que, associado ao fim do 'Conflito 

Leste-Oeste', levou-as a se desinteressarem pelos destinos dos periféricos.  

          Portanto, no momento, não se apresenta nenhuma solução para aqueles que 

ficaram para trás, não importa onde eles estejam. Na sintaxe neoliberal, são 

denominados 'loosers', os eternos perdedores. Por razões ecológicas, demográficas, 

econômicas, o desnível de modernização jamais poderá ser corrigido. Pelo contrário, 

ele aumenta a cada ano. Todos sabem disso, do trabalhador rural 'sem terra', do 

operário desempregado, do empresário falido, do profissional qualificado e do jovem 

sem perspectiva ao apático criminoso e ao confuso líder das quadrilhas de bandidos. 

         Há um horizonte de possibilidades que se abre sobre os países periféricos 

extremamente preocupante. Argumenta Furtado290 que o desenvolvimento 

econômico - a idéia de que povos pobres podem algum dia desfrutar as formas de 

vida dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma 

irrefutável que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de 

similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como 
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desconhecer que essa idéia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da 

periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a destruição de 

formas de culturas arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de 

destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter 

predatório do sistema produtivo. Cabe, portanto, afirmar que a idéia de 

desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela, tem sido possível 

desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades 

fundamentais da coletividade, para concentrá-las em objetivos abstratos, como são 

os investimentos externos, as exportações e o crescimento. Esses pilares servem 

como doutrina de cobertura à dominação dos povos dos países periféricos dentro da 

nova estrutura do sistema capitalista. 

          Tome-se como exemplo o que Fanon291 demonstrou há mais de quarenta 

anos, em que os 'condenados da terra' não se rebelam apenas contra a privação e a 

fome, mas também contra a humilhação a que constante e continuamente são 

submetidos. Em tal situação, o povo, não estando mais freado, precipita-se na 

sublevação, nos motins e nas chacinas bestiais. As massas dão livre curso a seus 

instintos sanguinários. Pressagia então Fanon que é nessa massa, é nesse povo das 

favelas, no seio do 'lumpen-proletariat' que a inssurreição pode encontrar sua ponta 

de lança. O 'lumpen-proletariat', nessas legiões de famintos, destribalizados, 

desclanizados, constitui uma das forças mais espontaneamente e mais radicalmente 

revolucionárias. A constituição de um 'lumpen-proletariat' é um fenômeno que 

obedece a uma lógica própria, e nem a atividade dos pregadores, dos pacificistas, 

nem as prisões do poder central podem entravar-lhe a progressão. O 'lumpen-

proletariat' é semelhante a uma rataria: apesar dos pontapés, apesar das pedradas, 

continua a roer as raízes da árvore. 

           Talvez, a constituição, a articulação e a capacidade de organização, no 

mundo das periferias dos países periféricos, inclusive o Brasil - entre as 

organizações sociais dos diversos movimentos dos 'sem-terra' (MST, MTLST etc.) 

nas áreas rurais e dos 'sem-teto' nas áreas urbanas em todo o País, mais as 

diversas organizações criminosas baseadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília 

(PCC, CV, TC, ADA, milícias, fraudadores, corruptores, etc.) com projeção e atuação 

em muitos Estados brasileiros, numa espécie de confederação criminosa, isso sem 
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falar também na manifestação do crime desorganizado que grassa nas cidades 

brasileiras -, pode estar inscrito naquilo que Fanon diagnosticou. São fenômenos 

sociais complexos e tendem para um agravamento, em face da incapacidade de o 

Estado se fazer presente por meio de efetivas políticas públicas de promoção ao 

desenvolvimento e de ação social mais estruturadora, priorizando as periferias, 

atualmente entregues à própria sorte. A atual perplexidade da sociedade, diante da 

crise ética de seus governantes e da incompetência que assola o Estado brasileiro, 

vem subestimando o fenômeno ao desidiarem as suas causas, que vêm de longe. 

           Esse pensamento da insubordinação é explicado num brocardo de Hegel, em 

que formaliza objetivamente o conceito de reconhecimento 'de quem se sente 

diminuído, jamais estará satisfeito'. Uma coisa é postular a igualdade perante a lei, 

que, aliás, chegou a ser obtida em maior ou menor grau, em diversos países. Da 

mesma maneira que o 'Estado de Direito' conseguiu banir as mais obtusas formas de 

opressão ao institucionalizar o Estado, o Estado Social tentou garantir o mínimo 

existencial a todos os cidadãos, dentro da perspectiva do bem-estar social. No 

entanto, outra coisa é a permanente insegurança institucional e legal, somada à mais 

completa ausência de perspectiva de inserção e de ascensão social ou econômica, 

numa sensação de crônica inviabilidade, que ameaçam a governabilidade do País, a 

legitimidade da democracia e a própria legalidade institucional. É o que o atual 

modelo produz ao promover uma centralização de competências, centralização de 

poderes e centralização de recursos, nessa prática de neo-autoritarismo político. 

 Somente um Brasil articulado nas suas múltiplas dimensões, e com um Projeto 

Nacional de Desenvolvimento como resultado da vontade nacional, poderá promover 

a sua efetiva e harmônica integração nacional pela afirmação de auto-determinação 

e soberania, qualificando-o para exercer o seu papel de ator relevante na cena 

internacional neste século XXI, sem o qual continuará fragilizado, subdesenvolvido, 

subordinado, fragmentado e, quem sabe, até desintegrado pelos tempos afora, o 

que será um desperdício, um prejuízo para as presentes e futuras gerações, num 

crime de lesa-pátria imperdoável e de uma tragédia sem precedentes. 

 Para a superação das atuais circunstâncias estruturais e conjunturais limitantes, 

como possibilidades portadoras de futuro, capazes de liderar política, econômica, 

social, tecnológica, ecológica e culturalmente numa nova dimensão para o Brasil, 

capaz de integrar o País em todas as suas dimensões e potencialidades, se 

sugerem as seguintes medidas básicas para uma reforma institucional profunda que 



 

permita uma convergência da vontade nacional consolidada num Projeto Nacional 

de Desenvolvimento includente, harmônico e sustentável, que promova e realize as 

necessidades, os interesses e as aspirações do povo brasileiro: 

 

i) libertar-se da hegemonia do processo de periferização a que está 

submetido, livrando-se de ortodoxias de receituário externo; 

ii) restaurar o Estado e a formação do capital nacional fixo (infra-estrutura 

econômica, capital social e conhecimento), estimulando o 

desenvolvimento autônomo, a dimensão produtiva, o mercado interno e o 

capital nacional; 

iii) estabelecer controle interno aos capitais especulativos, combatendo a 

formação de cartéis com regulação efetiva e regionalizando o sistema 

financeiro nacional;  

iv) mobilizar a poupança de longo prazo, com investimentos de longo prazo, 

com ênfase na industrialização para reduzir a dependência externa, 

adotando uma nova política de substituição de importações e de geração 

de renda, com regionalização de investimentos no Orçamento Geral da 

União (OGU), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano 

Plurianual (PPA); 

v) permitir um Novo Pacto Federativo, que possibilite uma  efetiva 

descentralização territorial política, administrativa, financeira e 

orçamentária mais harmônica, para facilitar a articulação entre as diversas 

instâncias políticas, nos âmbitos federal, regional, estadual e municipal, 

diretamente proporcional ao contingente populacional; 

vi) formular um projeto nacional de desenvolvimento, considerando as 

potencialidades, as prioridades regionais e setoriais, compatibilizando as 

diretrizes de política macroeconômica, de políticas setoriais com diretrizes 

de política regional e de respeito a um novo Pacto Federativo, articuladas 

em planos nacionais de longo prazo; 

vii) mobilizar o povo para uma reforma estrutural para aperfeiçoar o sistema 

político e jurídico (republicanização, federalização, regionalização, um 

sistema político mais participativo e eleitoral com voto distrital misto, maior 

utilização de referendos e plebiscitos, regulamentação do recall, reforma 

judiciária e da legislação ordinária, desburocratização, defesa econômica, 



 

regulação econômica, etc.), que consolide e dê significado a uma 

democracia representativa e mais participativa, ampliando os mecanismos 

de controle social; mais descentralização político-administrativa, que 

restaure a harmonia e a interação dos poderes da República e a paz 

social; 

viii) estimular a economia social e sustentável de mercado; dinamizar a 

vocação empreendedora e os mecanismos de assistência técnica e de 

crédito; fomentar a participação acionária dos cidadãos nas empresas 

nacionais, dirigidas mais especialmente para o setor de mercado interno 

(SMI), com ênfase produtiva nas micro, pequenas e médias empresas 

(MPE), acessando-lhes oportunidades de crédito, juros viáveis, assistência 

técnica e tecnológica e a demanda de compras governamentais; estimular 

também formas de economia solidária, ao cooperativismo e de agricultura 

familiar; 

ix) consolidar, ampliar e qualificar o ensino público básico, técnico, 

tecnológico e superior; fomentar a pesquisa e a tecnologia; ampliar a 

difusão da cultura brasileira e do desporto em largas escalas; ampliar os 

serviços de saúde pública em escala mais qualitativa do Sistema Único de 

Saúde e Programas de Saúde Familiar; ampliar a abrangência da 

seguridade social, mediante redução da abusiva carga tributária, 

combinada com política de desenvolvimento, alargando a base 

contributiva pela geração do emprego e da renda, rumo ao efetivo bem-

estar social da população brasileira; 

x) valorizar a cultura nacional, com seus desdobramentos regionais e locais, 

por meio de programas de incentivos e valorização das atividades culturais 

e folclóricas do povo brasileiro nas suas diversas expressões (literatura, 

música, teatro, gastronomia, cinema, artes plásticas, artesanato, televisão, 

festas populares, esportes, etc.) inclusive, como elemento de exportação e 

de captação de divisas. 

 

 O presente decálogo se fundamenta na condição essencial que o Estado, no 

Brasil, ainda tem que cumprir diante da sociedade brasileira, especialmente na atual 



 

conjuntura política, econômica e social do País. Segundo Gomes e Vergolino292, 

podemos identificar, pelo menos, oito papéis que o Estado pode desempenhar numa 

sociedade contemporânea, em geral, e no Nordeste, em particular. São eles: i) 

supridor de serviços públicos; ii) empregador; iii) regulador do setor privado; iv) 

coordenador de suas próprias ações pela negociação, planejamento, coordenação, 

execução, acompanhamento e avaliação de planos, programas e projetos; v) agente 

de transferências públicas de rendas a pessoas; vi) investidor; vii) fomentador e 

financiador; e, viii) supridor de fundos para o investimento privado.   

 Um país continental, heterogêneo e rico de potencialidades como o Brasil, não 

pode ser entregue de bandeja às decisões do mercado global. Antes precisa ser 

definido num Projeto Nacional de Desenvolvimento que permita recuperar a 

capacidade socioeconômica do Brasil de forma harmônica, integrada e sustentável, 

para uma inserção soberana num ambiente internacional multipolar e multicultural. 
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Gestão. Brasília, 2000, p.12. 
 

 

 

 

 

 



 

MAPA 6 – PPA 1996/1999 – NORDESTE: Eixos Nacionais de Integração e 
Desenvolvimento (ENIDs) 

 

 
Fonte: BRASIL EM AÇÃO, 1996-1999 - Relatório Final. Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Brasília, 2000, p.47. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA 7 – DESIGUALDADE SOCIOECONÕMICA – 
Distribuição Espacial da Indústria (1999) 

 
 

 
Fonte: IBGE. http://mapas.ibge.gov.br – Atlas Geográfico Escolar (17/02/07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA 8 – DESIGULADADE SOCIOECONÔMICA – Alfabetização (2000) 

 

 
        Fonte: IBGE. http://mapas.ibge.gov.br – Atlas Geográfico Escolar (17/02/07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA 9 – DESIGUALDADE SOCIOECONÔMICA – Renda (2000) 

 

 
Fonte: IBGE. http://mapas.ibge.gov.br – Atlas Geográfico Escolar (17/02/07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

• MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – Secretaria de Políticas de 
Desenvolvimento Regional/Secretaria de Programas Regionais – POLÍTICA 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Brasília, dezembro de 
2003 (56 fls.) 

 
• MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – Secretaria de Políticas de 

Desenvolvimento Regional/Secretaria de Programas Regionais – POLÍTICA 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Brasília, agosto de 2005 
(56 fls.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 


